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2016. évi LXVII. törvény
Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról*
I. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA
1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása
1. §

(1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés c) pontja a következő
cd) alponttal egészül ki:
(Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat
olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely)
„cd) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által
elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint”
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat)
„d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, jogi személy által megkötött ügylethez
kapcsolódik.”

2. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/A. § Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag
a) jogerős és végrehajtható bírósági határozatban foglalt fizetési kötelezettségének teljesítésére, és
b) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert, nem fejlesztési célú
pályázata önrészének biztosítására
köthet naptári éven túli futamidejű működési célú adósságot keletkeztető ügyletet.”
3. §

(1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/B. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat kezesség-, illetve garanciavállalásához a Kormány abban az esetben járul hozzá, ha
a) teljesül a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feltétel, azzal, hogy az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének
vége alatt a kezesség, illetve garancia érvényesíthetőségére rendelkezésre álló határidő lejártát kell érteni, és
b) a kezesség-, illetve garanciavállalás megfelel az Áht. 96. §-ának.”
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Kormány hozzájárulása az adósságot keletkeztető ügylet tárgyévben történő megkötésére, illetve a tárgyévben
történő kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozik.”

4. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/C. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett
adósságkeletkeztetési szándékáról, – a 10. § (3) bekezdés b) pontja, valamint c) pont cb) és cd) alpontja, továbbá
a 10/A. § szerinti működési célú adósságot keletkeztető és a 10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító ügyletek
kivételével – az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről
a Kormányt előzetesen tájékoztatja.”
5. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 13. § (4) bekezdése a következő d) ponttal
egészül ki:
(Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon túl az ÁKK Zrt.)
„d) jogszabály felhatalmazása alapján az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
számára az állam nevében nyújtott, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról,

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el.
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valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 1. § (1) bekezdésében
meghatározott beruházást finanszírozó tőkeemelés megvalósításához kapcsolódó fizetési kötelezettségeket
(beleértve az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának
a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás
kihirdetéséről szóló 2014. évi XXIV. törvénnyel kihirdetett Megállapodás 1. cikk 2. pontja szerinti fizetéseket is) teljesíthet
az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet által meghatározott módon,
összegben és ütemezés szerint;”
6. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
1.
10. § (2) bekezdésében a „megegyezik az adósságot keletkeztető ügylet összegével” szövegrész helyébe a „nem
haladja meg az adósság összegét” szöveg,
2.
10. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „megnyert támogatás” szövegrész helyébe az „elnyert, fejlesztési
célú támogatás” szöveg,
3.
10/D. § (1) bekezdés b) pontjában a „futamidejű vagy nagyobb ügyletértékű, vagy” szövegrész helyébe
a „futamidejű, nagyobb ügyletértékű, megváltozik az adósságot keletkeztető ügylet célja,” szöveg,
4.
10/E. § (1) bekezdésében a „100%-os önkormányzati tulajdonban álló olyan gazdasági társaság, amely nem
minősül a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek,” szövegrész helyébe a „kormányzati szektorba
sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és
az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság” szöveg
lép.

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
7. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az elkülönített állami pénzalap költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó fejezet az elkülönített
állami pénzalap működéséről szóló törvényben meghatározott tartalmú, továbbá a központi költségvetésről szóló
törvényben az elkülönített állami pénzalap számára előírt befizetési kötelezettség fedezetéül szolgáló költségvetési
kiadási előirányzatokat, valamint az elkülönített állami pénzalap működéséről szóló törvényben meghatározott
tartalmú költségvetési bevételi előirányzatokat cím, alcím szerinti bontásban tartalmazza.”
8. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A központi költségvetésről szóló törvénynek és az elemi költségvetésnek a költségvetési kiadások és bevételek
előirányzata szintjén – ha a központi költségvetésről szóló törvény a kiemelt előirányzatokat is megállapítja a kiemelt
előirányzatok szintjén – meg kell egyeznie. A költségvetési rendeletnek, határozatnak és az elemi költségvetésnek
kiemelt előirányzati és finanszírozási bevételi előirányzati, finanszírozási kiadási előirányzati szinten meg kell egyeznie.”
9. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés,
amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából,
a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol
az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell
érteni. Jogszabály további feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok alapján
történő kifizetések feltételeként.”
10. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(2) Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságnak az állam nevében tőkeemelést, pótbefizetést és támogatást
– a szakmai feladatok ellátásához nyújtott támogatás kivételével – a Vtv. 3. § (2) bekezdés a) pontjában és
a (2a) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi joggyakorló, valamint az MFB Zrt.
tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság esetén a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős
miniszter, más esetben az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával lehet nyújtani.
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A jóváhagyásról az államháztartásért felelős miniszter és az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzéséért
felelős szerv írásos véleményének ismeretében kell dönteni.
(2a) A (2) bekezdés szerinti, pénzben teljesített tőkeemelést, pótbefizetést, támogatást
a) a törvényben vagy miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi joggyakorló a központi költségvetésről szóló
törvényben e célra megtervezett központi kezelésű előirányzatok terhére,
b) az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti meghatalmazott az MNV Zrt. útján, a (2b) bekezdésben meghatározottak szerint
teljesíthet.”
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A (2a) bekezdés b) pontja szerinti tőkeemeléshez, pótbefizetéshez, támogatáshoz szükséges kiadási előirányzatot
az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó meghatalmazott költségvetéséből
a 14. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezetbe a 33. § (3) és (4) bekezdése szerint át kell csoportosítani. Ha az Nvt.
8. § (7) bekezdése szerinti meghatalmazott az államháztartás központi alrendszerén kívüli szervezet, a (2a) bekezdés
b) pontja szerinti tőkeemeléshez, pótbefizetéshez, támogatáshoz szükséges pénzösszeget megfizeti az állam
számára, amelyet a 14. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezet bevételeként kell elszámolni. Az erre a célra befizetett
összeggel a fejezet forrásjuttatás biztosítására szolgáló költségvetési kiadási előirányzatait a fejezetet irányító szerv
módosíthatja.”
11. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állam Magyarország területén székhellyel rendelkező, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
törvény alapján banknak minősülő hitelintézetben az alaptőke felemelése útján tulajdonosi részesedést szerezhet, ha
a) érvényesül a piaci magánbefektető elve,
b) ezt a bank középtávú üzleti terve alátámasztja, és
c) sor kerül jogi és pénzügyi megfelelőségi vizsgálat lefolytatására.”
12. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nemteljesítés esetén a visszafizetési kötelezettség érvényesítése elsősorban a biztosíték érvényesítésével
történik. Ennek eredménytelensége esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság
a támogató megkeresésére adók módjára behajtandó köztartozásként, a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetből
nyújtott költségvetési támogatás esetén a 60/A. § (2) bekezdésében meghatározott módon hajtja be. Ha a nem
természetes személy kedvezményezett jogszabály alapján mentesül a biztosíték nyújtása vagy választása szerint
az önrész rendelkezésre állásának igazolása alól, és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatással
összefüggésben keletkező visszafizetési kötelezettségét a támogató által meghatározott határnapig nem teljesíti,
illetve annak részletekben történő teljesítése esetén a részletfizetési kötelezettségét elmulasztja, és a visszafizetendő
összeget nem lehet tőle behajtani, a támogató kezdeményezése alapján az állami adóhatóság a kedvezményezett és
a kedvezményezettben többségi befolyással rendelkező szervezet adószámát törli.”
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása érdekében olyan jogviszonyt létesít, amely
alapján a támogató előleg számla alapján közvetlenül harmadik személynek folyósítja a költségvetési támogatást,
a kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség ezt a harmadik személyt terheli, ha a visszafizetési
kötelezettség azért keletkezett, mert a támogatott tevékenység megvalósítása érdekében létesített jogviszonyon
alapuló kötelezettségeit nem teljesítette a kedvezményezett számára. Ha a kötelezettségek teljesítésének elmaradása
e harmadik személy szándékos magatartására vezethető vissza, és a visszafizetési kötelezettségét a támogató
által meghatározott határnapig nem teljesíti, illetve annak részletekben történő teljesítése esetén a részletfizetési
kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendő összeget a támogató kezdeményezésére adók módjára behajtandó
köztartozásként kell behajtani. Behajthatatlanság esetén a támogató kezdeményezése alapján az állami adóhatóság
a harmadik személy és a harmadik személyben többségi befolyással rendelkező szervezet adószámát törli.”

13. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. § (1) A helyi önkormányzat az éves költségvetési beszámolójában számol el a számára a költségvetési évben
folyósított támogatásokkal.
(2) A helyi önkormányzat az éves költségvetési beszámolójában a költségvetési évben folyósított támogatások
felhasználásával kapcsolatos önellenőrzést a költségvetési beszámoló teljesítésének határidejét követő második
hónaptól a Kormány rendeletében meghatározott mértékű – a központi költségvetés 14. § (4) bekezdés d) pontja
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szerinti fejezetben elszámolandó – önellenőrzési pótlék megfizetésével egyidejűleg kezdeményezhet, legkésőbb
annak az évnek az utolsó napjáig, amely évben az éves költségvetési beszámolót el kellett készítenie.”
14. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kincstári körön kívüli számlatulajdonos kérelmére a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése
alól az államháztartásért felelős miniszter felmentést adhat.”
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2a) bekezdés szerinti felmentéssel nem rendelkező kincstári körön kívüli számlatulajdonosok
– a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kivételével – hitelintézetnél forintban vezetett fizetési
számlával – az általuk foglalkoztatott személyek lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására
szolgáló számla kivételével – nem rendelkezhetnek.”
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A kincstári körön kívüli számlatulajdonosok – a (2) bekezdés e), f ) és j) pontjában meghatározott kincstári körön
kívüli számlatulajdonosok kivételével – értékpapírszámlával nem rendelkezhetnek. A (2) bekezdés f ) és j) pontjában
meghatározott kincstári körön kívüli számlatulajdonosok átmenetileg szabad pénzeszközeiket kizárólag a kincstár által
értékesített, értékpapírszámlán, értékpapír-letéti számlán nyilvántartott állampapírok vásárlásával hasznosíthatják.”
(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. §-a a következő (4c) és (4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4c) Ha a települési önkormányzat 84. § (1) bekezdése szerinti fizetési számláját nem a kincstár vezeti,
a 84. § (1) bekezdése szerinti fizetési számlája mellett az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások
fogadására a kincstárnál fizetési számlát vezethet.
(4d) A kincstár fizetési számlát vezet a kincstári körön kívüli számlatulajdonosnak nem minősülő, az állam – közvetlen
vagy közvetett – többségi tulajdonában álló gazdasági társaság megbízása esetén az ilyen gazdasági társaság számára
az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások fogadására.”

15. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országgyűlés részére zárszámadáskor tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:)
„c) a Gst. 2. § (2)–(4) bekezdése szerinti bontásban az államadósságot és az államadósság állományának változását
bemutató összegzést, valamint az államadósság kapcsolatát a 479/2009/EK rendelet szerinti kormányzati szektor
adósságával,”
16. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A törzskönyvi nyilvántartás vezetése során a Ket. rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni, azzal, hogy a Ket. 29. § (1b) és (1c) bekezdését, 33. § (1a) bekezdését és 71/A. §-át a törzskönyvi nyilvántartás
vezetése során nem kell alkalmazni. A törzskönyvi nyilvántartás vezetésére vonatkozó eljárásban az ügyintézési
határidő tizenöt nap. A kincstár a hiánypótlási felhívás teljesítésére legfeljebb húsznapos határidőt állapíthat meg.
A törzskönyvi nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárásban az eljárás felfüggesztésének helye van. Az eljárásban
kizárt az újrafelvételi eljárás.”
17. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdése a következő 15a–15d. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„15a. az európai uniós források felhasználásával összefüggésben a 15. pont a) és b) alpontjában meghatározott sajátos
szabályokat és a közreműködő szervezeteket,
15b. a központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések fejezetébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok
tekintetében az (5) bekezdésben meghatározott szabályokat,
15c. az európai uniós forrásból nyújtott támogatások tekintetében az uniós támogatásrészek fogadására és
kifizetésére szolgáló fizetési számlák rendjére, az Európai Unióval és az Európai Gazdasági Térség Európai Unión kívüli
tagállamával történő, a támogatások elszámolására és az elszámolható költségek igazolására vonatkozó szabályokat,
15d. az állami támogatási programokra és az egyedi állami támogatásokra vonatkozó szabályozásoknak az Európai
Unió versenyjogi szabályaival való összehangolása rendjét, beleértve az intézményi és az eljárási szabályokat,”
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az államháztartásért felelős miniszter a kincstár útján a központi költségvetés likviditási helyzetének folyamatos
figyelemmel kísérésére és a szükséges intézkedések kezdeményezésére Likviditási Bizottságot működtet.”
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(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény
hatálybalépését megelőző napon hatályos 111. § (13) bekezdése szerint adott vagy 111. § (15) bekezdése alapján
meghosszabbított felmentés a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2016. évi LXVII. törvény hatálybalépésének napjával határozatlan időre szóló felmentéssé alakul át.”
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (32) bekezdéssel egészül ki:
„(32) Azon kincstári körön kívüli számlatulajdonosok, amelyek a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel megállapított 79. § (3a) bekezdése értelmében
értékpapírszámlával nem rendelkezhetnek, a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról
szóló 2016. évi LXVII. törvény hatálybalépésekor meglévő értékpapírszámláikat legkésőbb 2016. december 31-éig
kötelesek megszüntetni.”

19. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1.
1. § 14. pont g) alpontjában a „támogatásokat” szövegrész helyébe a „támogatásokat, álláskeresési
ellátásokat, bérgarancia támogatásokat, valamint a foglalkoztatási támogatásokra vonatkozó rendeletekben
meghatározott magánszemélyek részére nyújtható támogatásokat” szöveg,
2.
10. § (4) bekezdésében az „irányítja” szövegrész helyébe a „vezeti” szöveg,
3.
20. § (2) bekezdésében a „végső egyenleg” szövegrész helyébe az „az elszámolhatósági időszakot követően
időközi vagy végső egyenleg” szöveg,
4.
28. § (1) bekezdésében az „A fejezetet irányító szerv vezetője a” szövegrész helyébe az „A” szöveg, a „szabályait”
szövegrész helyébe a „szabályait a fejezetet irányító szerv vezetője” szöveg, a „rendeletben állapítja meg.”
szövegrész helyébe a „rendeletben, a központi költségvetés uniós fejlesztések fejezetébe sorolt fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.” szöveg,
5.
28/A. § (2) bekezdésében a „kincstári költségvetésben” szövegrész helyébe a „központi költségvetésről szóló
törvényben” szöveg,
6.
33. § (3) bekezdés bf ) pontjában a „javára” szövegrész helyébe az „és fejezeti kezelésű előirányzat javára” szöveg,
7.
57. § (1) bekezdésében az „és azokról a kincstár útján mond le” szövegrész helyébe az „azokról a kincstár útján
mond le, és az éves költségvetési beszámolót megalapozó végleges adatszolgáltatást a kincstár útján teljesíti”
szöveg,
8.
59. § (1) bekezdésében a „felhasználását.” szövegrész helyébe a „felhasználását. A hatósági ellenőrzés és
a másodfokú eljárás ügyintézési határideje tekintetében a Kormány rendelete a Ket. 33. § (1) bekezdésében
meghatározottnál hosszabb ügyintézési határidőt is megállapíthat.” szöveg,
9.
83. § (1) bekezdésében a „valamint a Kormány rendeletében meghatározott” szövegrész helyébe a „valamint
jogszabályban meghatározott” szöveg,
10.
90. § (1) bekezdésében a „nyolcadik hónap utolsó napjáig” szövegrész helyébe az „év szeptember 30-áig”
szöveg,
11.
90. § (3) bekezdés e) pontjában a „gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket,
a részesedések” szövegrész helyébe a „részesedések, valamint az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági
társaságok kötelezettségállománya” szöveg,
12.
91. § (1) bekezdésében a „68/A” szövegrész helyébe az „68/B” szöveg,
13.
109. § (1) bekezdés 16. pontjában a „felülvizsgálatára” szövegrész helyébe a „felülvizsgálatára, a felülvizsgálati
eljárásra,” szöveg,
14.
109. § (1) bekezdés 31. pontjában a „nemzetiségi célú támogatásoknak” szövegrész helyébe az „és a megyei jogú
város önkormányzat kedvezményezettnek, a megyei jogú város fejlődése és megújulása érdekében létrejött
együttműködési megállapodásokban foglaltak végrehajtását szolgáló, hazai forrásból nyújtott költségvetési
támogatásoknak” szöveg
lép.
20. §

(1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1.
20. § (3) bekezdése,
2.
28/A. § (1) bekezdése,
3.
109. § (1) bekezdés 32. és 41. pontja,
4.
111. § (13)–(15) bekezdése.
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(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1.
39. § (1) bekezdésében a „ , ha az részben vagy egészben költségvetési támogatásból megvalósuló,
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházást hajt végre,” szövegrész,
2.
109. § (1) bekezdés 8. pontjában az „a kincstári költségvetés tartalmi és formai követelményeit, kiadásának
rendjét,” szövegrész,
3.
109. § (1) bekezdés 15. pontjában az „ideértve az a) és b) ponttal összefüggésben az európai strukturális és
beruházási alapokból származó források felhasználására vonatkozó sajátos szabályait,” szövegrész,
4.
109. § (1) bekezdés 31. pontjában az „ , a központi költségvetésből nyújtott nemzetiségi célú támogatásoknak”
szövegrész,
5.
109. § (5) bekezdés a) pont ag) alpontjában az „az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások
esetében a közreműködő szervezetet,” szövegrész.

II. FEJEZET
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI
TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK
3. Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosítása
21. §		
Hatályát veszti az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény melléklet I. pont B.) alpontjában
1.
az „SZJ’03 72.30.21” szövegrész,
2.
az „A céginformációs szolgálat által biztosított céginformáció elektronikus adattovábbításának ára” szövegrész,
3.
az „igazságügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész.

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosítása
22. §		
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (12) bekezdés g) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Foglakoztatási Alap költségvetésében külön előirányzat tartalmazza:)
„g) a kincstár által terhelt, a számlavezetéssel kapcsolatos működési kiadásokat, valamint a megszűnt jogcímekhez
kapcsolódó kifizetéseket,”
23. §		
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/B. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási támogatások előirányzata terhére tárgyéven túli fizetési
kötelezettség a miniszter által meghatározott mértékig vállalható, amely nem haladhatja meg a tárgyévi eredeti,
előirányzat-módosítás esetén a módosított kiadási előirányzat 40%-át.”
24. §		
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási támogatások előirányzata központi és decentralizált keretre
osztható fel. A közfoglalkoztatási támogatások előirányzata terhére megvalósuló programokkal összefüggésben
legfeljebb a tárgyévi eredeti előirányzat, előirányzat-módosítás esetén a módosított kiadási előirányzat 0,3%-ának
megfelelő mértékben számolható el működtetéssel kapcsolatos kiadás.”
25. §		
Hatályát veszti a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §
(12) bekezdés e), f ) és h) pontja.

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
26. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. § (10) bekezdésében a „megállapítani” szövegrész
helyébe a„megállapítani, azzal, hogy a kerekítésre egy alkalommal, a garantált illetmény végösszegének megállapítása
során kerül sor” szöveg lép.
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27. §		
Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
1.
85. § (3) bekezdés d) pont dc) alpontja,
2.
85. § (3) bekezdés e) pont eg) alpontja,
3.
93/A. §-a,
4.
3. számú melléklete.

6. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosítása
28. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
1.
19/A. § (1) bekezdésében az„a kormányzati tevékenység összehangolásáért” szövegrész helyébe az„az általános
politikai koordinációért” szöveg,
2.
19/A. (3) és (4) bekezdésében az „A kormányzati tevékenység összehangolásáért” szövegrész helyébe
az „Az általános politikai koordinációért” szöveg
lép.

7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
29. §		
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (5a) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5a) Az (5) bekezdésben foglaltakat az ápolási díj alapösszegének, az időskorúak járadéka havi összegeinek, valamint
a foglalkoztatást helyettesítő támogatás törvényben meghatározott összegének változása esetén megfelelően
alkalmazni kell.”
30. §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/C. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az időskorúak járadékának havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező
aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
85%-a,
ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
100%-a,
ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
135%-a;
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének
a különbözete.”
(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) A 2018. évtől az időskorúak járadékának (1) bekezdés szerinti havi összegei a Tny. 62. § (1) bekezdésében
meghatározott szabályok szerint, a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkednek. Az időskorúak járadékának
forintban kifejezett havi összegeit a Kormány évente rendeletben meghatározza.”

31. §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (8) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(8) Az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított –
támogatásával kapcsolatos hatósági eljárásokban nem kell meghozni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntést, valamint a hatóság vezetője az e bekezdés szerinti
eljárás ügyintézési határidejét annak letelte előtt indokolt esetben, az indokok megjelölésével egy alkalommal,
legfeljebb huszonegy nappal végzésben meghosszabbíthatja.”
(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 58/A. §-a a következő (9) bekezdéssel
egészül ki:
„(9) A kincstár az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben
biztosított – támogatásával kapcsolatos eljárását felfüggesztheti, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes
elbírálásától függ, amelyben
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a) a kincstár más – az egyházi fenntartónak, nem állami fenntartónak a központi költségvetésről szóló törvényben
biztosított támogatásának elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos – eljárása vagy ezen eljárásban hozott
döntésének bírósági felülvizsgálata,
b) a működést engedélyező szerv eljárása vagy ezen eljárásban hozott döntésének bírósági felülvizsgálata, vagy
c) a fenntartó tevékenységével vagy a szociális szolgáltató, szociális intézmény működésével összefüggő büntetőeljárás
van folyamatban. A kincstár az eljárását legfeljebb az a)–c) pont szerinti eljárás befejezéséig – ideértve a másodfokú
eljárást, a közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálatát, a Kúria felülvizsgálati eljárását és a megismételt eljárást is –
függesztheti fel.”
32. §		
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A 2 000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi önkormányzat jogszabályban
meghatározottak szerint helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.”
33. §		
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 85/B. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„85/B. § Az e törvényben meghatározott intézménytípusok által biztosított szolgáltatás megszervezhető önálló,
illetve – jogszabályban meghatározott – integrált szervezeti formában.”
34. §		
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek
részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében – jogszabályban meghatározottak szerint –
szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében
látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el.”
35. §		
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„99. § A tartós bentlakásos intézmény fenntartója köteles a házirendben meghatározni az intézményi jogviszonyban
állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum megalakításának és tevékenységének – jogszabályban
meghatározottak szerint kialakított – szabályait.”
36. §		
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. §-a a következő (10) bekezdéssel
egészül ki:
„(10) Házi segítségnyújtás esetén az adott intézményben, szolgáltatónál (székhely, telephely) – ide nem értve
a 63. § (9) bekezdése alapján az önkormányzati fenntartású intézményt, szolgáltatót – személyi gondozásában
részesülők befogadott létszáma nem haladhatja meg
a) a szolgáltatói nyilvántartásba 2016. február 1-je előtt bejegyzett házi segítségnyújtás esetén az igénybevevői
nyilvántartásban 2016. február 1-jén az adott intézményben, szolgáltatónál (székhelyen, telephelyen) személyi
gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak számát,
b) a szolgáltatói nyilvántartásba 2016. február 1-jét követően bejegyzett házi segítségnyújtás esetén a befogadott
ellátotti létszám 65%-át.”
37. §		
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
1.
58/A. § (2) bekezdés c) pontjában a „létszámnak” szövegrész helyébe a „létszámnak, és azon belül a személyi
gondozásban ellátható személyek legmagasabb számának (a továbbiakban együtt: ellátotti létszám)” szöveg,
2.
65/C. § (5) bekezdésében a „részesülő” szövegrész helyébe a „részesülő – ezt jogszabályban meghatározottak
szerint igazoló –” szöveg,
3.
71. § (1) bekezdésében az „időpontjában” szövegrész helyébe az „időpontjában – jogszabályban meghatározott
szakvélemény alapján –” szöveg,
4.
71/A. § (1) bekezdésében az „aki” szövegrész helyébe az „aki – jogszabályban meghatározott szakvélemény
alapján –” szöveg,
5.
92. § (1) bekezdés b) pontjában a „társulási megállapodásban erre kijelölt” szövegrész helyébe a „társulási
megállapodásban megjelölt székhely szerinti” szöveg,
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132. § (1) bekezdés w) pontjában az „ellátotti létszámnak” szövegrész helyébe az „ellátotti létszámnak – ezen
belül a személyi gondozásban ellátható személyek legmagasabb számának –” szöveg

lép.

8. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása
38. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. § (5a) bekezdésében a „2017” szövegrész helyébe a „2018” szöveg,
a „2029” szövegrész helyébe a „2030” szöveg lép.

9. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
39. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) az (5) bekezdésnek megfelelően keresi meg a pénzforgalmi
szolgáltatókat akkor, ha a polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése
érdekében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról szóló, 2014. május
15-i 655/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 655/2014/EU rendelet) 14. cikke szerinti
információs hatóságként jár el.”
40. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A végrehajtási lap eredeti példánya a bíróságnál marad. A végrehajtási lapról annyi kiadmányt kell készíteni,
hogy a végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó ügyben a Kar hivatali szerve, valamint minden
végrehajtást kérő és adós (a továbbiakban együtt: felek) egy-egy példányt kapjanak.”
41. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 37/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem kell kézbesítési megbízottat megjelölni a 861/2007/EK rendelet, a 4/2009/EK tanácsi rendelet, az 1215/2012/
EU rendelet, a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, és a 655/2014/EU rendelet szerinti határozat
végrehajtására indult eljárásban.”
42. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 79/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és
a 79/B. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (2) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott sorrendtől eltérően az európai számlazárolási végzés végrehajtása
során a pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott kiterjesztést a 655/2014/EU rendelet 24. cikk
(7) bekezdésében meghatározott sorrend szerint végzi el.
(6) A végrehajtást foganatosító hatóság rendelkezését az abban foglalt pénznemtől függetlenül forintban kell teljesíteni
a pénzforgalmi szolgáltató által jegyzett – a teljesítés napján érvényes – devizavételi árfolyam figyelembevételével.”
43. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 187. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Biztosítási intézkedésként ideiglenes számlazárolás rendelhető el e § alapján a 655/2014/EU rendelet 5. cikkében
meghatározott esetekben is.
(6) A 655/2014/EU rendelet 10. cikk (2) bekezdésében, 23. cikk (3), (5) és (6) bekezdésében, 27. cikk (2) bekezdésében,
28. cikk (3) bekezdésében és 36. cikk (5) bekezdésében említett illetékes hatóságként a végrehajtó jár el.”
44. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 250. § (2) bekezdése a következő 34. ponttal egészül ki:
(A Kar jogai és feladatai különösen:)
„34. ellátja a 655/2014/EU rendelet 14. cikke szerinti információs hatósági feladatokat.”

10. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása
45. §		
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 61/A. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Társaság feladatai:)
„a) a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és riasztó szolgálat ellátása
aa) – a katonai körzetek kivételével – Magyarország ellenőrzött légterében,
ab) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és légterében, valamint
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ac) azon nemzetközi kereskedelmi repülőtéren és annak légterében, amelyen a tárgyévet megelőző két év statisztikai
adatai alapján számított átlagos éves utasforgalom meghaladja az évi százezer főt, amennyiben a repülőtér üzemben
tartója vagy tulajdonosa a szolgáltatásra való felkészülés költségeit és a szolgáltatás díját megfizeti a Társaság részére,
továbbá Magyarország légterében a légiforgalmi navigációs, távközlési, légtérellenőrző szolgálat ellátása, és
az ezekhez szükséges berendezések (kivéve a repülőtéri műszeres leszállító rendszert) működésének biztosítása;”
46. §		
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény KILENCEDIK RÉSZE a következő 77. §-sal egészül ki:
„77. § A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel
megállapított 61/A. § (3) bekezdés a) pont ac) pontja alkalmazásában első alkalommal a 2014 és 2015 évek statisztikai
adatai alapján számított átlagos éves utasforgalmat kell figyelembe venni, azzal, hogy amennyiben az ily módon
megállapított átlagos utasforgalom meghaladja az évi százezer főt, a Társaság a nemzetközi kereskedelmi repülőtér
és légtere tekintetében a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és riasztó szolgálat ellátására legkorábban 2018.
január 1-jétől köteles.”
47. §		
Hatályát veszti a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 77. §-a.

11. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
48. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„20/A. § (1) A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
alapösszegű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban
a gyámhatóság határozata alapján nem minősül a 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetűnek.
(2) A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata
alapján
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
emelt összegű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló
törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.”
49. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 37. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„37. § A bentlakásos gyermekintézményben elhelyezett gyermekek érdekeik képviseletére – jogszabályban
meghatározottak szerint kialakított és működtetett – gyermekönkormányzatot hozhatnak létre.”
50. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyermekjóléti központ kizárólag a 94. § (4) bekezdése szerinti települési önkormányzat fenntartásában
működhet. A fenntartó a (2) bekezdés a) pont ad) alpontja, valamint a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti feladatok
ellátására egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval ellátási szerződést nem köthet.”
51. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 54. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Nevelőszülő az a személy lehet, aki)
„f ) megfelel a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony egyes kérdéseit szabályozó kormányrendeletben meghatározott
képesítési előírásoknak.”
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52. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 63. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„63. § A gyermekvédelmi szakszolgáltatás
a) segíti – a gyermekvédelmi gyámság alatt álló gyermek gyámjával (gyermekvédelmi gyámjával), gondozási helyével
együttműködve – a gyermek gondozójának egyéni program szerinti gondozási, nevelési tevékenységét,
b) biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek törvényes képviseletének ellátását,
c) szaktanácsadási feladatokat lát el.”
53. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2a) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2a) Polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat
által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles
gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat
által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések
lakosságára terjed ki. Amennyiben a gyermekjóléti szolgálat fenntartója társulás, a társulás társulási megállapodásban
megjelölt székhelye kizárólag az e bekezdés szerint feladatellátásra kötelezett önkormányzat lehet.”
54. §

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 145. § (9) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(9) Az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított –
támogatásával kapcsolatos hatósági eljárásokban nem kell meghozni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntést, valamint a hatóság vezetője az e bekezdés szerinti
eljárás ügyintézési határidejét annak letelte előtt indokolt esetben, az indokok megjelölésével egy alkalommal,
legfeljebb huszonegy nappal végzésben meghosszabbíthatja.”
(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 145. §-a a következő (10) bekezdéssel
egészül ki:
„(10) A kincstár az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben
biztosított – támogatásának elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos eljárását felfüggesztheti, ha az ügy érdemi
eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben
a) a kincstár más – az egyházi fenntartónak, nem állami fenntartónak a központi költségvetésről szóló törvényben
biztosított támogatásával kapcsolatos – eljárása vagy ezen eljárásban hozott döntésének bírósági felülvizsgálata,
b) a működést engedélyező szerv eljárása vagy ezen eljárásban hozott döntésének bírósági felülvizsgálata, vagy
c) a fenntartó tevékenységével vagy a szolgáltató, intézmény, hálózat működésével összefüggő büntetőeljárás
van folyamatban. A kincstár az eljárását legfeljebb az a)–c) pont szerinti eljárás befejezéséig – ideértve a másodfokú
eljárást, a közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálatát, a Kúria felülvizsgálati eljárását és a megismételt eljárást is –
függesztheti fel.”

55. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi
térítési díját, amely – a gyermekétkeztetés kivételével – a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló
törvényben biztosított támogatás különbözete.”
56. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) A személyi térítési díj – a gyermekétkeztetés kivételével – nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.”
57. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
1.
29. § (3) bekezdésében a „társulási megállapodásban erre kijelölt” szövegrész helyébe a „társulási
megállapodásban megjelölt székhely szerinti” szöveg,
2.
35 § (1) bekezdésében a„működésének” szövegrész helyébe a„működésének – jogszabályban meghatározottak
szerint kialakított –” szöveg,
3.
57. § (6) bekezdésében az „(1)–(3)” szövegrész helyébe az „(1) és (2)” szöveg,
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66. § (3) bekezdésében a „60–65. §-okban” szövegrész helyébe a „60–63. §-ban” szöveg,
94/A. §-ában az „ , a családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti központ” szövegrész helyébe az „és a családok
átmeneti otthona” szöveg,
139. § (3) bekezdés e) pontjában a „62–65.” szövegrész helyébe a „62–63.” szöveg

12. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása
58. §

(1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 25. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Temetkezési szolgáltatási tevékenység:)
„b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése,”
(2) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 25. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó temetkezési szolgáltató az eltemettetésre kötelezett személy
megbízása alapján az elhalálozással kapcsolatos, a Kormány rendeletében meghatározott ügyekben az egészségügyi
intézmény, valamint az állami és önkormányzati szervek előtt az eltemettetésre kötelezett személy képviseletében
eljár. E feladat ellátása céljából az eltemettetésre kötelezett által megadott, valamint a statisztikáról szóló törvényben
meghatározott adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatai teljesítése céljából a haláleset jegyzőkönyvezéséhez és
a halálesettel kapcsolatos népmozgalmi adatszolgáltatáshoz szükséges személyes adatok kezelésére a temetkezési
szolgáltató jogosult.”

59. §		
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„Temetkezési szolgáltatásért felszámítható díj
28/A. § A temetkezési szolgáltató a 25. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szerződéstől történő elállás vagy
a szerződés felbontása esetére az eltemettetésre kötelezett személy részére foglalót, kötbért vagy egyéb szerződési
biztosítékot nem köthet ki.”
60. §		
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény „Temetkezési szolgáltatásért felszámítható díj” alcíme
a következő 28/B. §-sal egészül ki:
„28/B. § (1) A temetkezési szolgáltató a 25. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységéért a Kormány rendeletében
meghatározott tartalmú és formátumú számlát állít ki.
(2) Temetkezéssel összefüggésben a temetkezési szolgáltató a 25. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatási elemeken
kívül a Kormány rendeletében meghatározott tevékenységért vagy termékért számíthat fel díjat.”
61. §

(1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság annak engedélyezi,)
„e) aki saját maga, gazdálkodó szervezet esetében, akinek vezető tisztségviselője rendelkezik a Kormány rendeletében
meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az abban meghatározott feltételeknek,”
(2) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság annak engedélyezi,)
„f ) aki vagy gazdálkodó szervezet esetében, amelynek vezető tisztségviselője a temetkezési szolgáltatásokat
engedélyező hatóság 31. §-a szerinti nyilvántartásában nem szerepel.”

62. §		
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény a következő 31. §-sal egészül ki:
„31. § (1) A temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság a temetkezések szabályszerű megvalósítása, az átlátható
gazdálkodás rendjének betartása, a szolgáltatók szabályszerű működésével a kegyeleti jog gyakorlásának biztosítása
érdekében nyilvántartást vezet azon személyekről
a) akinek a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság a 30. § (1) bekezdése szerinti engedélyét azért vonta vissza,
mert nem rendelkezett e törvény szerinti megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel,
b) aki olyan gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, amelynek a 30. § (1) bekezdése szerinti engedélyét
a vezetése alatt a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság azért vonta vissza, mert nem rendelkezett e törvény
szerinti megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az érintett személy természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és
– az (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetén – a gazdálkodó szervezet nevét és székhelyét tartalmazza.
(3) A temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság a (2) bekezdésben megjelölt adatokat az (1) bekezdés szerinti
engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig kezeli.”
63. §		
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 33. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a temetkezési szolgáltatónak meg nem fizetett köztartozása van, az (1) bekezdés a) pontjában szereplő
adatokról nyilvántartást vezető hatóság értesíti erről a tényről a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóságot.”
64. §		
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a temetkezési szolgáltatásért kiállítható számla tartalmát és formátumát,
b) a temetkezéssel összefüggésben a temetkezési szolgáltató által végezhető egyéb tevékenységek és termékek
körét,
c) a 25. § (4) bekezdésében meghatározott, az elhalálozással kapcsolatos ügyeket
rendeletben állapítsa meg.”
65. §

(1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény a következő 44/B. §-sal egészül ki:
„44/B. § A 2017. január 1-jén a 30. § (1) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező szolgáltató a Magyarország
2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel megállapított 31. § szerinti
nyilvántartásba a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság azon személyeket veszi nyilvántartásba,
a) akiknek engedélyét,
b) gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője esetén, akinek vezetése alatt álló gazdálkodó szervezet engedélyét
2016. augusztus 31-ét követően vonta vissza.”
(2) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 44/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44/B. § (1) A 2017. január 1-jén a 30. § (1) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező szolgáltató a Magyarország 2017.
évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel megállapított 30. § (2) bekezdés
e) pontjában meghatározott feltétel meglétét 2019. július 1-jéig köteles igazolni.
(2) A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel
megállapított 31. § szerinti nyilvántartásba a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság azon személyeket veszi
nyilvántartásba,
a) akiknek engedélyét,
b) gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője esetén, akinek vezetése alatt álló gazdálkodó szervezet engedélyét
2016. augusztus 31-ét követően vonta vissza.”

66. §		
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
1.
30. § (3) bekezdésében a „(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai
Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról,
valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvényben (a továbbiakban:
Bnytv.)” szöveg,
2.
30. § (3) bekezdés b) pontjában a „vezetőjének” szövegrész helyébe a „vezető tisztségviselőjének” szöveg,
3.
30. § (7) bekezdésében a „(4) és (6) bekezdés alapján megismert” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés
a) pontjában meghatározott feltételt igazolására szolgáló” szöveg
lép.
67. §		
Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában a „valamint
a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti vagyoni biztosítékkal,” szövegrész.

13. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló
2003. évi CXXVIII. törvény módosítása
68. §		
Hatályát veszti a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló
2003. évi CXXVIII. törvény 3. § (3) bekezdése.
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14. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása
69. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. § (1) Az állam a sporttevékenység gyakorlásához az e törvényben, a központi költségvetési törvényben és
más, a sport állami támogatásáról rendelkező jogszabályban meghatározottak szerint pénzügyi támogatást nyújt.
Az állami támogatás:
a) jogszabályban normatív módon meghatározott feltételek szerint és mértékben jogosultság biztosítására, vagy
a MOB útján – a versenysport támogatása esetén – pontértéktáblázat alapján – előzetesen kiszámított működési
támogatásként szerződés alapján,
b) a sportszervezetek, sportszövetségek, helyi önkormányzatok és a MOB által összeállított, a szakmai feladatok
ellátásának következő évi szakmai tervét, valamint annak finanszírozási koncepcióját tartalmazó támogatási kérelem
benyújtását és annak elbírálását követően, szerződés alapján, vagy
c) a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és
a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok támogatására kiírásra kerülő
pályázat útján, szerződés alapján vehető igénybe.
Az a)–c) pont szerint biztosított állami sportcélú támogatásokhoz való hozzáférés, a támogatások felhasználásának,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályaira az e törvényben foglaltakon túl az államháztartás működési
rendjéről szóló jogszabályokat és az állami sportcélú támogatásról szóló miniszteri rendeletben foglaltakat kell
alkalmazni.
(2) A sorsolásos szerencsejátékok játékadójának tizenkét százalékát, a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának
ötven százalékát, a távszerencsejáték játékadóját, valamint a sportfogadás (TOTÓ) játékadóját a központi költségvetésről
szóló törvényben meghatározottak szerint, a sport – a bukmékeri rendszerű fogadások, a sportfogadás (TOTÓ) és
a távszerencsejáték játékadója tekintetében a Magyar Labdarúgó Szövetség útján a labdarúgás – támogatására kell
felhasználni.
(3) A sportpolitikáért felelős miniszter a MOB tárgyévet megelőző év november 30-ig tett javaslatára rendeletben
határozza meg az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetéhez tartozó állami sportcélú támogatások
felhasználásának részletes szabályait.”

15. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása
70. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E törvényt kell alkalmazni a mozgóképszakmai célok megvalósulását szolgáló támogatásokra, ha azok forrása
a központi költségvetésről szóló törvényben, helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat költségvetésében
meghatározott előirányzat, a 14. § (7) bekezdésében meghatározott hozzájárulás, vagy ha a támogatást a Kormány,
a helyi vagy nemzetiségi önkormányzat által alapított alapítvány vagy közalapítvány nyújtja.”
71. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 2. §-a a következő 30–32. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„30. mozgóképszakmai képzés: a filmipar szakemberigényének kielégítését célzó, a filmalkotás előállítása során
felhasználható speciális szakismeret, kompetencia megszerzése vagy fejlesztése;
31. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti
földterület;
32. kiemelt nemzeti emlékhely: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 8. pontja szerinti
emlékhely.”
72. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A mozgóképszakmai célok támogatása)
„a) a központi költségvetésből nyújtott költségvetési támogatás és a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat
által, saját költségvetéséből nyújtott támogatás, valamint a 14. § (7) bekezdésében meghatározott hozzájárulásból
nyújtott támogatás (a továbbiakban együtt: közvetlen támogatás) és”
73. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Az MNF feladatai különösen:)
„j) a 14. § (7) bekezdése szerinti forrás felhasználásával a mozgóképszakmai képzés támogatása,”
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74. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az MNF feladatai különösen:)
„k) a IV. fejezet szerinti közterület- és ingatlanhasználatra vonatkozó hatósági ügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása.”
75. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 14. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az e törvény szerinti közvetett támogatásban részesült filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás a Hivatal által
kiállított támogatási igazolásban vagy a Hivatal által lefolytatott, költségellenőrzési eljárásban hozott jogerős
határozatban meghatározott közvetlen magyar filmgyártási költség 0,5%-át, de filmalkotásonként legfeljebb
tizenötmillió forintot mozgóképszakmai képzési hozzájárulás címén megfizet az e törvényben meghatározott módon.
A mozgóképszakmai képzési hozzájárulás a 31/F. § szerinti közvetlen filmgyártási költségnek minősül.
(8) Nem kell mozgóképszakmai képzési hozzájárulást fizetni a tízmillió forintot el nem érő közvetlen filmgyártási
költséggel rendelkező filmalkotásra.”
76. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 28. § (11) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a nyilvántartásba vett természetes személyt és szervezetet az e törvényben meghatározott esetekben hivatalból
vagy a nyilvántartásba vett kérelmére törli a nyilvántartásból. Hivatalból való törlésnek van helye)
„a) a (7) bekezdésben, a 19/I. § (2) és (3) bekezdésében, a 26/C. § (2) bekezdésében és a 31/C. § (6b) bekezdésében
meghatározott esetekben, és”
77. §

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/B. § (2a) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
(A kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt megelőzően a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás bejelenti a gyártási
időszak (előkészítés) kezdetének napját legkésőbb annak kezdő napjáig, valamint a forgatás (ideértve az előforgatást is)
megkezdésének időpontját azt megelőzően legalább 30 nappal. A forgatás első napját legalább 30 nappal megelőzően
– ha a gyártási folyamatból csak az utómunkát végzik Magyarországon, az utómunka megkezdését legalább 30 nappal
megelőzően – a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani)
„d) a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeire vonatkozó költségvetését (valamennyi társelőállító és támogató
által ellenjegyezve), pénzügyi tervét és finanszírozási tervét,
e) a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy milyen ütemezésben kéri
a támogatási igazolás vagy a költségellenőrzésre irányuló eljárást lezáró határozat kiállítását, és”
(2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/B. § (2a) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt megelőzően a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás bejelenti
a gyártási időszak (előkészítés) kezdetének napját legkésőbb annak kezdő napjáig, valamint a forgatás (ideértve
az előforgatást is) megkezdésének időpontját azt megelőzően legalább 30 nappal. A forgatás első napját legalább
30 nappal megelőzően – ha a gyártási folyamatból csak az utómunkát végzik Magyarországon, az utómunka megkezdését
legalább 30 nappal megelőzően – a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani)
„f ) a filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a filmalkotás gyártása során
vállalja
fa) a tízmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó, de százmillió forintot meg nem haladó közvetlen filmgyártási
költséggel rendelkező filmalkotások esetében legalább egy;
fb) a százmillió forintot meghaladó, de ötszázmillió forintot meg nem haladó közvetlen filmgyártási költséggel
rendelkező filmalkotások esetében legalább kettő;
fc) az ötszázmillió forintot meghaladó közvetlen filmgyártási költséggel rendelkező filmalkotások esetében legalább öt
mozgóképszakmai képzésben részt vevő, korábban részt vett vagy legalább egy játékfilm gyártásában gyakorlatot
szerzett gyakornok legalább öt héten át tartó foglalkoztatását bármely gyártási részlegben, amelyben a gyakornokok
szakmai felügyelete biztosítható.”
(3) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/B. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A (2a) bekezdés f ) pontja szerinti kötelezettség nem vonatkozik a filmművészeti állami felsőoktatási képzés
keretében készülő filmalkotások gyártására.”

78. §

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A költségellenőrzést lezáró határozat, valamint a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a filmalkotás
előállítója, illetve gyártója vállalja az állam támogatóként történő feltüntetését a filmalkotás végefőcímében az Elnök
által rendeletben meghatározott módon.”
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(2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/C. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A támogatási igazolás kiadása iránti)
„d) kérelemhez, ha azt költségellenőrzési eljárás előzte meg, csatolni kell a 14. § (7) bekezdésben meghatározott
hozzájárulás megfizetését igazoló iratot.”
(3) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/C. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A 31/D. § (9) bekezdésében meghatározott esetben az MNF a filmelőállítóval vagy a filmgyártó vállalkozással
kötött megállapodás alapján jogosult a 14. § (7) bekezdése szerinti összeget a letéti számláról közvetlenül az MNF-nek
a kincstárnál e célra vezetett számlájára átutalni.
(6b) A (6a) bekezdés körébe nem tartozó esetekben a filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás a 14. § (7) bekezdése
szerinti összeget a Hivatal által lefolytatott költségellenőrzési eljárásban hozott határozat jogerőre emelkedésétől
számított hatvan napon belül fizeti meg az MNF-nek a kincstárnál e célra vezetett számlájára. Ennek elmulasztása
esetén a Hivatal a filmelőállítót a 28. § szerinti nyilvántartásból törli.”
79. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/D. § (7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A Tao. tv. 22. § (3) bekezdése szerint biztosított támogatás esetében a közvetett támogatás forrását biztosító szervezet
az MNF-fel kötött megállapodás alapján utalja a közvetett támogatás forrását a letéti számlára. A Tao. tv. 24/A. §
(3) bekezdés a) pontja szerint biztosított közvetett támogatás esetében a kedvezményezett célra felajánlott összeget mint
közvetett támogatást az állami adóhatóság utalja a letéti számlára. A letéti számlára a tárgyévben befizetett összeg a Tao.
tv. 22. § (8) bekezdés a) pontja szerinti kiegészítő támogatás nélkül)
„e) a 2017. évben a 14 000,0 millió forintot”
(nem haladhatja meg.)
80. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény IV. Fejezetének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A KÖZTERÜLETEK ÉS AZ ÁLLAM TULAJDONÁBAN ÁLLÓ EGYÉB INGATLANOK FILMFORGATÁSI CÉLÚ
HASZNÁLATA”
81. §

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény
(a továbbiakban: Nvt.) szerinti tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlan – a kiemelt
nemzeti emlékhely kivételével – filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére e fejezetet kell alkalmazni.
E fejezet alkalmazásában
a) filmalkotásnak minősül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény
hatálya alá tartozó reklámfilm is,
b) filmforgatási célú közterület-használatnak minősül a közterület használata akkor is, ha az csak a filmforgatáshoz
kapcsolódó technikai jellegű tevékenységhez, illetve a stáb parkolásához, a kiürítéshez, a forgalomtechnikai biztonság
biztosításához szükséges.”
(2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A települési önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3. mellékletnek megfelelő
mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A naptári napon legfeljebb hat órával átnyúló éjszakai forgatások
esetében a töredéknapra a 3. mellékletben meghatározott összegeket kell alkalmazni. A közterület használatáért
megállapított díj a tulajdonosi joggyakorlót illeti meg. A 3. melléklet szerinti legmagasabb díjak évente a tárgyévet
megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet
e bekezdés szerinti módosított díjtételeit az MNF és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat az adott év
elején honlapján közzéteszi.”

82. §

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 35. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az MNF a közterület-használatról hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági szerződés
a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé. A filmforgatáshoz kapcsolódó, jogszabály alapján
hatósági engedélyhez, illetve hatósági bejelentéshez kötött tevékenységek a (3) és (4) bekezdésben foglaltak
kivételével – a jogszabályban a kérelem, illetve bejelentés tartalmaként előírt adatok megadásával és mellékletei
benyújtásával – bejelentés alapján gyakorolhatók. Az MNF a bejelentés tartalma vagy hatósági ellenőrzés alapján
megállapított jogellenesség esetén a bejelentéssel érintett tevékenységet, magatartást, illetve helyzet fenntartását
megtilthatja.
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(2) Az e fejezet szerinti, közterület filmforgatási célú használatára irányuló kérelmet, valamint a filmforgatáshoz
kapcsolódó hatósági bejelentéseket az MNF-nél legalább 5 munkanappal, sürgős eljárás esetén legalább
2 munkanappal a filmforgatás tervezett megkezdése előtt kell előterjeszteni. A hatósági szerződésnek a Ket. 77. §
(1) bekezdése szerinti módosítására az e bekezdés szerinti határidők az irányadók. A közterület-használathoz
kapcsolódó, a települési önkormányzat valamely külön intézményének feladatkörét érintő kérelem az e törvény
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott intézményhez közvetlenül is benyújtható. Az Nvt. szerinti
tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlan filmforgatási célú használatára irányuló kérelem
az MNF-nél is előterjeszthető, az MNF e rendelkezés alkalmazásában a Ket. 38/A. § (1) bekezdése szerinti közreműködő
hatóságnak minősül. Az MNF a kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja
az ingatlan tulajdonosi joggyakorlójához vagy vagyonkezelőjéhez.”
(2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 35. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Helyi jelentőségű védett természeti területen a filmforgatáshoz kapcsolódó természetvédelmi engedélyezési
eljárásban az ügyintézési határidő 15 nap. A kérelmet az MNF-nél legalább a filmforgatás tervezett megkezdése előtt
15 nappal kell előterjeszteni, amelyet az MNF haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon további
ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz továbbít. A döntést a forgatás tervezett
megkezdésének napjáig közölni kell a kérelmezővel. Ha a hatóság a rá vonatkozóan meghatározott határidőn belül
nem nyilatkozik, engedélyét megadottnak kell tekinteni. Az eljárásban nincs helye fellebbezésnek.
(5) Az e fejezet szerinti eljárások során a kérelmező, az MNF, a rendőrség, a települési önkormányzat, a tulajdonosi
joggyakorló, a filmforgatással érintett hatóságok, szakhatóságok, továbbá az egyéb érintett intézmények elektronikus
úton tartanak kapcsolatot egymással.”
(3) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 35. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A filmforgatáshoz kapcsolódó – az e törvény szerinti – hatósági bejelentés és kérelem kapcsán az egyébként
eljáró hatóságot, szakhatóságot igazgatási szolgáltatási díj címén annak az összegnek a másfélszerese, sürgős eljárás
esetén pedig annak az összegnek a tizenötszöröse illeti meg, mint amely összeg az adott eljárás kapcsán a hatóság,
szakhatóság számára igazgatási szolgáltatási díjként jogszabály alapján járna. Az MNF-et a hatósági szerződéssel
kapcsolatos eljárásért 10 000 forint, sürgős eljárás esetén pedig 50 000 forint igazgatási szolgáltatási díj illeti meg.
Az MNF az igazgatási szolgáltatási díjat köteles visszafizetni, ha a számára az e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben megállapított valamely határidőt elmulasztja, sürgős eljárás esetén pedig az adott eljárási
cselekményt legkésőbb 1 munkanap alatt nem teljesíti.”
(4) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 35. §-a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A közút kezelője a korlátozott forgalmú övezetekben a közterület-használattal arányos mértékben lehetővé teszi
a kérelmező engedélyköteles járműveinek térítésmentes behajtását oly módon, hogy a külön benyújtott behajtási
engedély iránti kérelem alapján megvizsgálja, hogy a kérelmezett közterület nagysága elegendő-e a kérelmezett
gépjárművek elhelyezésére, illetve a kérelmezett gépjárművek behajtásának egyéb (túlsúly, túlméret) akadálya nem
áll-e fenn. Amennyiben a kérelmezett közterület elégséges mértékben rendelkezésre áll és egyéb akadály nem áll
fenn, a behajtási engedélyt a kérelmező gépjárműveire a forgatás megkezdéséig ki kell adni. Ha a hatóság a határidőn
belül nem nyilatkozik, engedélyét megadottnak kell tekinteni.
(9) E törvény alapján az MNF erre kijelölt szervezeti egysége a filmforgatás engedélyezésére vonatkozó, e fejezetben
meghatározott ügyek tekintetében hatósági jogkör gyakorlására jogosult, illetékessége az ország egész területére
kiterjed.”
83. §

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény V. Fejezet 1. Címe a következő 36/H. §-sal egészül ki:
„36/H. § E törvénynek a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2016. évi LXVII. törvénnyel megállapított 14. § (7) és (8) bekezdését, 31/B. § (2a) bekezdés f ) pontját és (2b) bekezdését,
31/C. § (4) bekezdését, (5) bekezdés d) pontját, valamint (6a) és (6b) bekezdését azokban az eljárásokban kell
alkalmazni, amelyekben a támogatási jogosultság megállapítására irányuló kérelmet a Magyarország 2017. évi
központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény kihirdetését követő harmincadik nap után
nyújtottak be.”
(2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény V. Fejezet 1. alcíme a következő 36/I. §-sal egészül ki:
„36/I. § Az MNF és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat köteles a Magyarország 2017. évi
központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel megállapított 34. § (3) bekezdése
szerinti díjtételeit – az e törvényben meghatározott közzétételi kötelezettségen túl – 2016. szeptember 30. napjáig
a honlapján közzétenni. A települési önkormányzatok 2016. szeptember 30. napjáig kötelesek a 34. § (5) bekezdése
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szerinti rendeleteiket e törvénynek a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016.
évi LXVII. törvénnyel módosított rendelkezéseivel összhangba hozni.”
84. §

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a települési önkormányzat tulajdonában álló
közterület filmforgatási célú használata kapcsán a filmforgatáshoz kapcsolódó eljárások lefolytatásának és a hatósági
bejelentések, kérelmek továbbításának a rendjét, valamint az MNF eljárásához kapcsolódó nyilvántartásokkal
kapcsolatos részletes szabályokat.”
(2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„c) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az MNF-et a települési önkormányzat tulajdonában álló
közterület filmforgatási célú használata kapcsán történő eljárásáért megillető igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatos
részletes szabályokat.”
(rendeletben állapítsa meg.)

85. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 38. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az Elnök, hogy rendeletben állapítsa meg)
„k) a filmalkotás végefőcímében az állam támogatóként való feltüntetésének módját.”
86. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
87. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 35. § (3) bekezdésében „a közterület fekvése szerint illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatalnál” szöveg helyébe „az MNF-nél” szöveg lép.
88. §		
Hatályát veszti a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (3), (3a) és (5) bekezdése.

16. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása
89. §		
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) E törvény hatálya kiterjed
a) az előadó-művészeti szervezetekre és az előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezetekre,
b) az előadó-művészeti szervezetek fenntartóira,
c) az előadó-művészeti szervezetekkel munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló természetes
személyekre, és
d) az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat
ellátó szervezetre.
(2) E törvény rendelkezései nem érintik a szerzői jogról szóló törvény rendelkezéseit.”

17. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény módosítása
90. §		
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény a következő
7/I. §-sal egészül ki:
„7/I. § (1) A villamosenergia-termelési, villamosenergia-kereskedelmi, földgáz-kereskedelmi, villamosenergia-elosztási,
földgázelosztási, földgáztárolási, átviteli rendszerirányítási, távhőtermelési, központi adatgyűjtő és feldolgozó
rendszer működtetési, továbbá hatósági nyilvántartáshoz kötött távközlési tevékenységet, vagy ezen tevékenységek
végzését támogató vagyonkezelői feladatokat főtevékenységként ellátó, köztulajdonban álló gazdasági társaságnak,
valamint az általa a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül
vagy közvetve irányított vállalkozásnak (a továbbiakban: irányított vállalkozás) az e tevékenységéhez kapcsolódóan
kötött szerződésében foglalt, az 1. mellékletben meghatározott üzleti, pénzügyi, műszaki adatok, és az ezen szerződés
előkészítésével, megkötésével kapcsolatos, valamint az ezekkel összefüggő döntések megalapozását szolgáló
üzleti, pénzügyi, műszaki adatok közül azok, amelyek nyilvánosságát az adat keletkezésétől számított, legfeljebb
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az 1. mellékletben meghatározott időtartam alatt, nemzetbiztonsági, központi pénzügyi vagy külügyi érdekből
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (2) bekezdés
b), e) és f ) pontjára figyelemmel – korlátozni szükséges, nem ismerhetőek meg.
(2) Nem ismerhető meg továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaság, valamint az általa irányított vállalkozás
üzleti tevékenységével kapcsolatos azon adat, amelynek más által történő megszerzése vagy nyilvánosságra hozatala
a köztulajdonban álló gazdasági társaság vagy az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából
aránytalan sérelmet okoz.
(3) Aránytalan a sérelem akkor, ha az adat más általi megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy
nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság, vagy az általa irányított vállalkozás versenytársát
indokolatlan előnyhöz juttatná.”
91. §		
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 8. §-a
a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel
(a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 7/I. § (2) és (3) bekezdésének rendelkezéseit a Módtv2. hatálybalépését
megelőzően keletkezett adatok, megkötött szerződések és adat megismerése iránt benyújtott igények tekintetében,
valamint a Módtv2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
92. §		
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény a 2. melléklet
szerinti 1. melléklettel egészül ki.
93. §		
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §
(3) bekezdésében az „A köztulajdonban álló gazdasági társaság” szövegrész helyébe az „A 7/I. §-ban foglaltak
kivételével a köztulajdonban álló gazdasági társaság” szöveg lép.

18. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása
94. §		
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 40. § (3) és (4) bekezdésében a „2017” szövegrész helyébe
a „2018” szöveg lép.

19. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló
2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása
95. §		
A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény
a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § A Székesfehérvári Törvényszék, valamint a Székesfehérvári Törvényszék illetékességi területéhez tartozó
járásbíróságok határozata ellen a 2016. december 31-ét követően előterjesztett jogorvoslatot a Győri Ítélőtábla bírálja
el.”
96. §		
A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény
1.
1. melléklete a 3. melléklet,
2.
2. melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.

20. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása
97. §		
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. § Az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi
és európai közszolgálati felsőoktatás vonatkozásában az alap- és mesterképzés szakjait és a szakok, valamint
az államtudományi doktori cím használatára jogosító osztatlan szak képzési és kimeneti követelményeit, továbbá
az oklevéllel tanúsított szakképzettséget, és annak a Magyar Képesítési Keretrendszer és az Európai Képesítési
Keretrendszer szerinti besorolását a Kormány rendeletben szabályozza.”
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98. §		
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„e) az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai
közszolgálati felsőoktatás vonatkozásában az alap- és mesterképzés szakjait és a szakok, valamint az államtudományi
doktori cím használatára jogosító osztatlan szak képzési és kimeneti követelményeit, továbbá az oklevéllel tanúsított
szakképzettséget, és annak a Magyar Képesítési Keretrendszer és az Európai Képesítési Keretrendszer szerinti
besorolását.”
99. §		
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény 1/A. §-ában a „közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,
a „(2) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés e) pontja” szöveg lép.
100. §		
Hatályát veszti a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról
szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (2) bekezdés d) pontja.

21. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2011. évi CLV. törvény módosítása
101. §		
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 12. §-a a következő
j) és k) ponttal egészül ki:
[A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének (a továbbiakban: alaprész) a központi költségvetésről szóló
törvényben a szakképzési és felnőttképzési támogatásokhoz kapcsolódóan meghatározott előirányzata tartalmazza:]
„j) az állami fenntartású szakképző iskolák működési költségéhez való hozzájárulásra biztosítható keretösszeget,
k) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 24/A. § (6) bekezdése alapján a Szakképzési Hídprogramban
részt vevő tanuló részére ösztöndíj formájában nyújtott támogatásra, és a pedagógus pótlék biztosítására szolgáló
keretösszeget.”
102. §		
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 19. §-a a következő
(18) és (19) bekezdéssel egészül ki:
„(18) Az alaprész központi keretéből támogatás nyújtható az állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács működtetésével, valamint szakképzési és felnőttképzési szaklapok
szerkesztésével, kiadásával összefüggő feladataira.
(19) A WorldSkills és EuroSkills versenyeken érmet szerző magyar versenyzőket – az eredmények elismeréseként,
miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – díjazás illeti meg, amelyhez a pénzügyi forrást az alaprész központi
keretéből szükséges biztosítani.”
103. §		
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 19/A. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pályázati eljárás alapján nyújtható támogatások esetén a pályáztatás lebonyolítását az állami szakképzési és
felnőttképzési szerv végzi. A pályáztatás lebonyolításával összefüggő feladatai ellátására a pályázati támogatási
keretösszegből legfeljebb a keretösszeg 1%-a biztosítható az állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére.”
104. §		
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
1.
23. § (2) bekezdés a) pontjában az „ , i) és j)” szövegrész helyébe az „és i)” szöveg,
2.
23. § (2) bekezdés a) pontjában a „d), h) és i)” szövegrész helyébe a „d) és h)” szöveg
lép.
105. §		
Hatályát veszti a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
1.
12. § i) pontja,
2.
19. § (8) bekezdése,
3.
19/A. § (2) és (3) bekezdése.
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22. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása
106. §		
Hatályát veszti a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény
1.
14. §-a,
2.
25. § (1) bekezdése, és
3.
26. § (1) bekezdése.

23. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása
107. §		
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„54. § Az 53. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni az államháztartás alrendszereiből folyósított pénzeszköz esetén, ha
a) annak rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv felelősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott
és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy részének ellátását célozza, vagy
b) annak nyújtása normatív alapon, vagy a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szftv.) szerint történt, vagy
c) az az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból részben vagy egészben támogatott tevékenység
fedezetét jelenti.”

24. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
108. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magában foglalja a gyermek napközbeni ellátásával
összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet.
A fenntartó az óvodában heti tizenegy órás időkeretben köteles megszervezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai
célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását.”
(2) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Óvoda esetében a napi nyitvatartási idő legalább nyolc óra, amely időtartam a fenntartó engedélyével
csökkenthető. Ha a fenntartó engedélye alapján az óvoda hat óránál rövidebb napi nyitvatartási idővel működik,
a fenntartásához a központi költségvetésből támogatás nem igényelhető. Ha a napi nyitvatartási idő nem éri el
a nyolc órát, a költségvetési támogatás nem teljes összegben illeti meg a fenntartót, a támogatás mértékét a központi
költségvetésről szóló törvény állapítja meg.”
109. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az óvodapedagógiai program, kerettanterv a (8) bekezdésben meghatározott körben eltérhet az e törvényben,
valamint az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályban meghatározottaktól.”
110. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A köznevelési feladatokat az állam intézmény alapításával és fenntartásával, továbbá az egyházi köznevelési
intézmény, a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában álló vagy a magán köznevelési intézmény útján látja el,
a fenntartóval az állam köznevelési szerződést köthet. Az óvodai nevelésről, a nemzetiséghez tartozók óvodai
neveléséről, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
neveléséről a települési önkormányzat vagy társulása intézmény alapítása és fenntartása vagy köznevelési szerződés
révén gondoskodik.”
111. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a következő 96. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Az egyházi és magánfenntartó – a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított – támogatásával
kapcsolatos hatósági eljárásokban nem kell meghozni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntést, valamint a hatóság vezetője az e bekezdés szerinti eljárás
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ügyintézési határidejét annak letelte előtt indokolt esetben, az indokok megjelölésével egy alkalommal, legfeljebb
huszonegy nappal végzésben meghosszabbíthatja.”
112. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
113. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
1.
96. § (3) bekezdésében az „a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos első- és másodfokú eljárásokban,
valamint a törvényességi és hatósági ellenőrzések során az ügyintézési határidő negyvenöt nap” szövegrész
helyébe a „valamint a törvényességi és hatósági ellenőrzések során az ügyintézési határidő negyvenöt nap,
a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos első- és másodfokú eljárásokban két hónap” szöveg,
2.
6. mellékletében foglalt táblázat E:1 mezőjében a „száma” szövegrész helyébe a „száma (óvoda esetében
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési
igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának időkerete)”
szöveg
lép.
114. §		
Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 89. § (4) bekezdése.

25. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény módosítása
115. §		
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 23. § (5) bekezdésében a „964 500 Ft” szövegrész helyébe az „a tárgyév első napján a teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese” szöveg lép.

26. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
116. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Jogszabály vagy jogszabály által meghatározott esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója
a) a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően meghatározott
iskolai végzettséghez és szakképzettséghez, szakképesítéshez, munkaköri követelményhez, illetve gyakorlati idő
letöltéséhez, valamint egészségi és pszichikai alkalmassághoz, továbbá képességhez kötheti,
b) a kizárólag helyszíni hatósági ellenőrzési tevékenység ellátására irányuló kormányzati szolgálati jogviszony
létesítéséhez követelményként – a 40. § (2) bekezdésétől eltérően – középiskolai végzettséget is megállapíthat.”
117. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 70. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés a) és f ) pontjában meghatározott körülményre a kormánytisztviselő csak akkor hivatkozhat, ha
erről a munkáltatót tájékoztatta. A felmentés közlését követő kormánytisztviselői tájékoztatás esetén a munkáltató
a felmentést a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnéséig írásban visszavonhatja.”
118. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 148. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„148. § (1) A kormánytisztviselő részére illetményéről részletes írásbeli elszámolást kell adni. Az elszámolásnak
olyannak kell lennie, hogy a kormánytisztviselő a kiszámítás helyességét, valamint az illetményből való levonások
jogcímét és összegét ellenőrizni tudja. Az írásbeli elszámolásnak tartalmaznia kell a rendkívüli munkavégzés jogcímén
kifizetett díjazást is.
(2) Ha az illetmény tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően bekövetkező ok miatt az elszámolás módosítása
szükséges, a kormánytisztviselőt a tárgyhónapra vonatkozó illetményelszámolás módosításáról legkésőbb
a következő havi illetmény elszámolásakor tájékoztatni kell. Az illetménykülönbözetet a következő havi illetménnyel
egyidejűleg ki kell fizetni. A munkáltató a jogalap nélkül kifizetett illetményt az előlegnyújtásból eredő követelésre
vonatkozó szabályok szerint levonhatja.”
119. §		
Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 70. § (5) bekezdése.

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1491

27. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása
120. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„69. § (1) A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a víziközműszolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet
a) közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért,
b) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért,
c) a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése esetében, továbbá
d) az új bekötés megvalósítását megelőzően.
(2) Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és intézményének, a helyi
önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő,
közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.”
121. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„71. § (1) A nem lakossági felhasználó az adott felhasználási helyen a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésével
a megvásárolt közműfejlesztési kvóta erejéig válik jogosulttá a szolgáltatás igénybevételére.
(2) A víziközmű-szolgáltatási ágazatokra megállapított közműfejlesztési kvóták nem válthatók át egymásba.”

28. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása
122. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(5) A munkavállaló a (3) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott körülményre akkor hivatkozhat, ha erről
a munkáltatót tájékoztatta. A felmondás közlését követő munkavállalói tájékoztatástól számított tizenöt napon belül
a munkáltató a felmondást írásban visszavonhatja.
(6) A felmondás visszavonása esetén a 83. § (2)–(4) bekezdését kell alkalmazni.”
123. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 71. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tengeri hajó személyzetének tagjait érintő csoportos létszámcsökkentés esetén, a munkáltató előzetesen
értesíti annak az államnak az illetékes hatóságát, amelynek lobogója alatt a hajó közlekedik.”
124. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 104. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„104. § (1) A napi munka befejezése és a következő munkanapi munkakezdés között legalább tizenegy óra egybefüggő
pihenőidőt (a továbbiakban: napi pihenőidő) kell biztosítani.
(2) A napi pihenőidő időtartama legalább nyolc óra
a) az osztott munkaidőben,
b) a megszakítás nélküli,
c) a több műszakos vagy
d) az idényjellegű tevékenység keretében
foglalkoztatott munkavállaló esetében.
(3) A napi pihenőidő, ha az a nyári időszámítás kezdetének időpontjára esik, legalább tíz, a (2) bekezdés alkalmazásakor
legalább hét óra.
(4) A (2) vagy a (3) bekezdés alkalmazása esetén a két egymást követően beosztott napi pihenőidők együttes tartama
legalább huszonkét óra.
(5) A készenlétet követően nem kell pihenőidőt beosztani, ha a munkavállaló munkát nem végzett.”
125. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 209. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vezető munkaszerződése
a) az 55. § (1) bekezdés b), c) és e) pontjában,
b) a 65. § (3) bekezdés a), b) és e) pontjában,
c) a 113. § (3) bekezdésében, valamint
d) a 127. §-ban és a 128. §-ban
foglaltaktól nem térhet el.”
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126. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 297. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„297. § (1) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötését megelőzően a jogosult köteles írásban tájékoztatni
a külföldi munkáltatót a 295. §-ban foglaltak alapján irányadó munkafeltételekről. A tájékoztatás elmulasztása esetén
a jogosult készfizető kezesként felel a munkavállaló 295. §-ban meghatározott követeléseiért.
(2) Ha a jogosult tudott vagy kellő gondosság mellett tudnia kellett arról, hogy a külföldi munkáltató munkabér és
járulékfizetési kötelezettségének a munkavállaló foglalkoztatása során nem tett eleget, a külföldi munkáltatóval
egyetemlegesen felel a külföldi munkáltatót terhelő munkabér és járulékai megfizetéséért.
(3) A jogosult köteles – a 295. § rendelkezéseiben foglaltak ellenőrizhetősége érdekében – gondoskodni arról, hogy
a kiküldött munkavállalók
a) munkaszerződése vagy azzal egyenértékű egyéb okirata,
b) munkaidő-nyilvántartása, valamint
c) a munkabér kifizetésére vonatkozó iratainak papíralapú vagy elektronikus másolata
a kiküldetés teljes időtartama alatt a munkavégzés helyén, valamint annak befejezését követő 3 évig a munkáltató
székhelyén vagy telephelyén hozzáférhető és ellenőrizhető legyen.
(4) A külföldi munkáltató a kijelölt hatóságként eljáró munkaügyi hatósággal való kapcsolattartásért, valamint
a (3) bekezdés szerinti dokumentumok küldéséért és átvételéért felelős személyt jelöl ki. A külföldi munkáltató
a megbízott személyéről, valamint a megbízott személyében bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatja
a munkaügyi hatóságot.
(5) A külföldi munkáltató – ha az nem azonos a (4) bekezdés szerinti megbízottal – olyan kapcsolattartó személyt
jelöl ki, akin keresztül a szociális partnerek kollektív tárgyalások folytatása céljából, a szolgáltatásnyújtás ideje alatt
a szolgáltatóval kapcsolatba léphetnek.
(6) Ha az (5) bekezdés alapján kijelölt személy nem tartózkodik állandó jelleggel Magyarországon, csak olyan személy
jelölhető ki megbízottként, aki ésszerű és indokolt kérés esetén rendelkezésre áll.”
127. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 299. §-a a következő n) ponttal egészül ki:
(E törvény az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)
„n) az Európai Parlament és Tanács 2014/67/EU irányelve (2014. május 15.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása
keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer
keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról,”
128. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 299. §-a a következő o) ponttal egészül ki:
(E törvény az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)
„o) az Európai Parlament és a Tanács 2015/1794/EU irányelve (2015. október 6.) a 2008/94/EK, a 2009/38/EK és
a 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 98/59/EK és a 2001/23/EK tanácsi irányelvnek
a tengerészek tekintetében történő módosításáról.”
129. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
1.
140. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban” szövegrész helyébe
az „az a) pontban” szöveg,
2.
209. § (1) bekezdésében az „a (2) bekezdés kivételével” szövegrész helyébe az „a (2) és (3) bekezdésben
meghatározott kivétellel” szöveg
lép.
130. §		
Hatályát veszti a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 101. § (3) bekezdése.

29. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát
vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény
módosítása
131. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 1. alcíme a következő 19/P. §-sal
egészül ki:
„19/P. § A Kttv.-nek a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi
LXVII. törvénnyel (a továbbiakban: 2016. évi LXVII. törvény) megállapított 70. § (3) bekezdését a 2016. évi
LXVII. törvény hatálybalépését követően közölt, munkaviszonyt megszüntető jognyilatkozatra kell alkalmazni.”
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30. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása
132. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és
törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény ELSŐ RÉSZE a következő 19/B. §-sal egészül ki:
„19/B. § Az Mt.-nek a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi
LXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 65. § (5) és (6) bekezdését a Módtv2. hatálybalépését
követően közölt, munkaviszonyt megszüntető jognyilatkozatra kell alkalmazni.”
133. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és
törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény ELSŐ RÉSZE a következő 19/C. §-sal egészül ki:
„19/C. § Az Mt.-nek a Módtv2.-vel megállapított 104. §-át a 2017. január 1-jét követően kezdődő munkaidőkeret,
elszámolási időszak vagy közölt munkaidő-beosztás tekintetében kell alkalmazni.”

31. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása
134. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 129. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az állomány tagját, ha az illetmény tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően bekövetkező ok miatt
az elszámolás módosítása szükséges, a tárgyhónapra vonatkozó illetményelszámolás módosításáról legkésőbb
a következő havi illetmény elszámolásakor tájékoztatni kell. Az illetménykülönbözetet a következő havi illetménnyel
egyidejűleg ki kell fizetni.”
135. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 130. § (2) bekezdésében az „írásbeli felszólítással vagy fizetési
meghagyással” szövegrész helyébe az „az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályok szerint” szöveg
lép.

32. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény módosítása
136. §		
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 10. §
(3) bekezdésében a „két éven” szövegrész helyébe a „négy éven” szöveg lép.

33. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló
2013. évi LXVII. törvény módosítása
137. §		
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
1.
13. § (2) bekezdésében a „bevétel, ide nem értve a (3) bekezdésben foglalt külsőköltség díjbevételt, az”
szövegrész helyébe a „bevétel vagy az e bevétel értékével megegyező összeg – ide nem értve a (3) bekezdésben
foglalt külsőköltség díjbevételt – az” szöveg,
2.
27. §-ában a „útdíjból, valamint ennek megfizetésének elmaradása esetén fizetett bírságból származó
bevételeket, illetve ezek” szövegrész helyébe az „útdíj vagy az e bevétel értékével megegyező összeg” szöveg
lép.

34. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló
2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása
138. §		
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény
26. § (2) bekezdésében a „2017” szövegrész helyébe a „2019” szöveg lép.

35. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása
139. §		
Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII.
törvény 191. § (1) és (10) bekezdésében a „2017” szövegrész helyébe a „2019” szöveg lép.
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36. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény módosítása
140. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
163. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hivatásos állomány tagját, ha az illetmény tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően bekövetkező ok
miatt az elszámolás módosítása szükséges, a tárgyhónapra vonatkozó illetményelszámolás módosításáról legkésőbb
a következő havi illetmény elszámolásakor tájékoztatni kell. Az illetménykülönbözetet a következő havi illetménnyel
egyidejűleg ki kell fizetni.”
141. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
91. alcíme a következő 174/A. §-sal egészül ki:
„174/A. § Ha az 58. § (5) bekezdése szerint kinevezett területi vagy helyi szerv vezetőjének a 171. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti elhelyezésének biztosításához különös szolgálati érdek fűződik, a rendvédelmi szerv az állam
nevében eljárva kizárólag az ingatlan zártvégű pénzügyi lízing útján történő megszerzése céljából adósságot
keletkeztető ügyletet köthet.”
142. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
164. § (3) bekezdésében az „írásbeli fizetési felszólítással” szövegrész helyébe az „az előlegnyújtásból eredő követelésre
vonatkozó szabályok szerint” szöveg lép.

37. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló
2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény módosítása
143. §		
A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény
módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

III. FEJEZET
EGYES ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK MEGSZÜNTETÉSE
38. A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap megszüntetése
144. § (1) A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap (a továbbiakban: Alap) 2016. december 31-én megszűnik.
(2) Az Alap kezelő szervével e minőségében 2016. december 31-én fennálló magánjogi szerződésekbe az Alap kezelő
szerve helyett 2017. január 1-jén az ár- és belvízvédelmi kártalanítás céljából létrehozott fejezeti kezelésű előirányzat
kezelő szerve lép.
(3) Az Alapból 2016. december 31-én kártalanításra jogosult személy befizetési kötelezettsége és a kártalanításra való
jogosultsága 2017. január 1-jétől a (2) bekezdés szerinti előirányzat felhasználási szabályait meghatározó miniszteri
rendeletben foglaltak szerint alakul azzal, hogy az Alapból 2016. december 31-én kártalanításra jogosult személy
kártalanításra való jogosultsága 2017. január 1-jétől nem lehet hátrányosabb a 2016. december 31-én fennálló
jogosultságánál.
(4) Az Alap 2016. december 31-én meglévő pénzeszközeit az Alap kezelő szerve a (2) bekezdés szerinti előirányzat fizetési
számlájára köteles átutalni.
145. § (1) Hatályát veszti a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény
1.
2. § (1) bekezdés h) pontja és
2.
40. § (3) bekezdés f ) pontja.
(2) Hatályát veszti
1.
a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvény,
2.
a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap működésével összefüggő szabályokról szóló
33/2003. (XII. 9.) PM rendelet.
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39. A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának megszüntetése
146. § (1) A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja (a továbbiakban: Szövetkezeti Alap) 2016. december 31-én megszűnik.
(2) A Szövetkezeti Alap záró beszámolóját a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.)
az Alap megszűnését követő 60 napon belül elkészíti, és azt a honlapján az Országgyűlés általi elfogadását követően
haladéktalanul közzéteszi.
(3) A Szövetkezeti Alap 2016. december 31-én meglévő pénzeszközeit az Alap kezelő szerve átutalja a központi
költségvetés javára, amelyet a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai között kell elszámolni.
(4) A Szövetkezeti Alap megszűnésének időpontjáig keletkezett iratokat, valamint a (3) bekezdés szerinti záró beszámolót
és az ahhoz kapcsolódó iratokat az MFB Zrt. a vonatkozó belső szabályzataiban foglaltak szerint megőrzi.
(5) A Szövetkezeti Alap megszűnésével összefüggésben az (1) bekezdésben meghatározott határnapot követően
felmerülő költségek az MFB Zrt.-t terhelik.
147. §		
Hatályát veszti a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról szóló 2013. évi CLVI. törvény.

IV. FEJEZET
EGYES TÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK TECHNIKAI ÉS TARTALMI DEREGULÁCIÓJA
40. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása
148. §		
Hatályát veszti az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15/A. §-a és 15/B. §-a.

41. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása
149. §		
Hatályát veszti a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 17. § (1) bekezdése.

42. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
150. § (1) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
1.
65/C. § (6) és (7) bekezdése,
2.
71. § (3) bekezdése,
3.
71/A. § (2) bekezdése,
4.
85/C. §-a,
5.
92. § (4), (6), (7) és (10) bekezdése,
6.
128. §-a,
7.
140. §-a,
8.
140/B. §-a,
9.
140/D. §-a,
10.
140/K. §-a,
11.
140/M. §-a,
12.
140/O–140/Q. §-a.
(2) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/A. §-ában
az „és a 99. § (4) bekezdésében meghatározott feladatait” szöveg.

43. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása
151. §		
Hatályát veszti a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45/B. §-a.
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44. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása
152. §		
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(A területfejlesztés és területrendezés célja:)
„a) az ország valamennyi térségében a területi kohézió erősítése, a társadalmi és gazdasági növekedés elősegítése,
a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, az innováció térbeli terjedésének elősegítése, a társadalmi,
gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása;”
153. § (1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 7. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek keretében:)
„j) négyévente beszámol az Országgyűlésnek az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika,
a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, a területfejlesztést szolgáló pénzeszközök felhasználásáról,
valamint a nemzetközi és határmenti területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről;”
(2) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 7. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek keretében:)
„l) meghatározza a területfejlesztést és a területrendezést segítő pénzügyi eszközök és a forrásfelhasználás szabályait;”
(3) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 7. §-a következő q) és r) ponttal egészül ki:
(A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek keretében:)
„q) meghatározza a térségi fejlesztési tanács létrehozásával, működésével, sajátos gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat és szabályokat, a térségi fejlesztési tanács szervezeti és működési rendjének általános szabályait;
r) meghatározza a megyei önkormányzatok és a térségi fejlesztési tanácsok területfejlesztési tevékenységében végzett
beszámolási kötelezettségét, valamint a területfejlesztés érdekegyeztetési és konzultációs fórumainak működését.”
154. §		
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A miniszterek feladataik ellátása során érvényesítik az e törvényben rögzített célokat, részt vesznek
a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő és szakterületüket érintő kormányzati feladatok ellátásában,
különösen a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek feladatkörüket érintő munkarészeinek
kidolgozásában, összehangolásában és érvényesítésében.”
155. § (1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9/B. § b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter)
„b) kidolgozza az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepciót, valamint a nemzetközi együttműködési
kötelezettségből adódó, az országhatáron átnyúló és több országot érintő koncepciókat és programokat, továbbá
összehangolja az országos és térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat;”
(2) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9/B. § f ) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter)
„f ) gondoskodik a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerről, az adatszolgáltatás rendjéről;”
(3) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9/B. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
(A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter)
„m) javaslatot tesz a térségi fejlesztési tanács létrehozásával, működésével, sajátos gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokra és szabályokra, a térségi fejlesztési tanács szervezeti és működési rendjének általános szabályaira,
valamint a területfejlesztés érdekegyeztetési és konzultációs fórumainak működésére.”
156. § (1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (1a) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1a) A térségi fejlesztési tanács működésével kapcsolatos gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
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(2) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (10) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(10) A térségi fejlesztési tanács felkérhet a tanács munkájában való részvételre egyéb szervezeteket, személyeket is.”
157. §		
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 16. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A térségi fejlesztési tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetési hozzájárulás,
a pályázatokon elnyert források, valamint a térségi fejlesztési tanácsban szavazati joggal rendelkező szervezetek
befizetései biztosítják azzal, hogy működtetéséhez központi költségvetési hozzájárulás csak a törvény alapján
kötelezően létrehozott térségi fejlesztési tanács részére adható.”
158. §		
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A területi államigazgatási szervek a területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő kormányzati
feladatok végrehajtásában, érvényesítésének ellenőrzésében, a térségi fejlesztés és tervezés koordinálásában szakmai
segítségnyújtással és információszolgáltatással, valamint hatósági ellenőrzéssel vesznek részt.
(2) A területrendezésért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes területrendezési hatósági eljárással összefüggő
hatósági feladatokat az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal látja el.
(3) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
a) véleményezi illetékességi területén a területrendezési terveket, és indokolt esetben javaslatot tehet e tervek
módosítására,
b) véleményezi az országos, valamint az illetékességi területét érintő regionális, megyei fejlesztési programokat és
azoknak a területrendezési tervekkel való összhangját,
c) nyilatkozik a megyei területrendezési tervnek az országos és a kiemelt térségi tervekkel, továbbá a településrendezési
eszközöknek az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról.”
159. §		
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

„III/A. FEJEZET
A TERÜLETFEJLESZTÉS ÉRDEKEGYEZTETÉSI FÓRUMAI
Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum
18/A. § (1) Az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum (a továbbiakban: OTÉF) a Kormány, valamint a megyei
önkormányzatok, a fővárosi önkormányzat, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok közötti
konzultációk és tárgyalások érdekegyeztető fóruma.
(2) Az OTÉF feladata a kormányzat, valamint a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési,
területrendezési és vidékfejlesztési érdekeinek, törekvéseinek feltárása, egyeztetése, megállapodások létrehozása,
információcsere, javaslatok, alternatívák vizsgálata, továbbá a megyei jogú városok és fővárosi kerületi önkormányzatok
fejlesztési elképzeléseinek és célkitűzéseinek összehangolása.
(3) Az OTÉF elnöke a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter.
(4) Az OTÉF tagjai:
a) a területrendezésért felelős miniszter, a területfejlesztésért felelős miniszter, a vidékfejlesztésért felelős miniszter,
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, az energiapolitikáért felelős miniszter, a közlekedésért felelős miniszter,
a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter és
a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter,
b) Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke és négy delegáltja, a Megyei Jogú Városok Szövetségének
elnöke és négy delegáltja, a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnöke és négy delegáltja, a főpolgármester,
valamint a Balaton Fejlesztési Tanács, és a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke.
(5) Az OTÉF ülésén egy szavazattal rendelkeznek a kormányzati és egy szavazattal rendelkeznek az önkormányzati
tagok. Az OTÉF konszenzussal hozza meg döntéseit.

Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum
18/B. § Az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei – ha a régió a főváros területét is magában
foglalja, akkor a megyei közgyűlés elnöke és a főpolgármester – területfejlesztési feladataik ellátása és összehangolása
érdekében Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórumot működtetnek.

Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum
18/C. § A megyei közgyűlés és a – megye területén működő – megyei jogú város(ok) közgyűlése(i) területfejlesztési
feladataik ellátása és összehangolása érdekében Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumot működtetnek.”
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160. § (1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„a) a térségi fejlesztési tanács létrehozásával, működésével, sajátos gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat,
és szabályokat, valamint a megyei önkormányzatok és a térségi fejlesztési tanácsok e törvény alapján ellátott
tevékenységéről szóló éves beszámolási, illetve tájékoztatási kötelezettség szabályait;”
(2) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés h) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„h) a területi monitoring rendszer feladat- és hatáskörét, szervezeti és működési rendjét, a területfejlesztést közvetlenül
vagy közvetve szolgáló források felhasználásáról készülő területi értékelés elkészítésének módszertani szabályait;”
161. §		
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
1.
15. § (15) és (16) bekezdésében a „Tokaji” szövegrészek helyébe a „Tokaj” szöveg,
2.
20. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszterek” szöveg
lép.
162. § (1) Hatályát veszti a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. § d) pontjában
az „a regionális fejlesztési ügynökség útján” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
1.
6. § b), g) és h) pontja,
2.
7. § d) pontja,
3.
„Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum” alcíme,
4.
14. § (5) bekezdése,
5.
15. § (3)–(7), (13) és (13a) bekezdése,
6.
15/A. §-a,
7.
16. § (5)–(16) bekezdése,
8.
„Regionális fejlesztési ügynökség” alcíme,
9.
19. §-a,
10.
20. § (2)–(5) bekezdése,
11.
21. §-a,
12.
21/A. § (2) bekezdése,
13.
24. § (2) bekezdése,
14.
„A nyilvánosság és társadalmi részvétel” alcíme,
15.
„Területfejlesztési tervezési tevékenység” alcíme,
16.
27. § (1) bekezdés g), i), l), p), r), w) és x) pontja,
17.
27. § (2) bekezdése,
18.
27. § (3) bekezdése,
19.
29. §-a.

45. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény
módosítása
163. §		
Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény a következő 10. §-sal
egészül ki:
„10. § Felhatalmazást kap a sportpolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az 5. § (5) bekezdésében
meghatározott méltányossági hozzájárulás iránti kérelemhez csatolandó okiratok, tervek és adatok körét,
a méltányossági eljárás szabályait, valamint a 7. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzés részletes szabályait.”
164. §		
Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény 7. § (1) bekezdésében
a „szerv” szövegrész helyébe a „szerv jogszabályban meghatározottak szerint” szöveg lép.
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46. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
165. § (1) Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
1.
18/A. §-a,
2.
27. § (1) bekezdése,
3.
35. § (2)–(5) bekezdése,
4.
57. § (3) és (5) bekezdése,
5.
59. § (3) bekezdése,
6.
64. és 65. §-a,
7.
68/B. § (3)–(5) bekezdése,
8.
156. és 157. §-a,
9.
159. §-a,
10.
161. §-a,
11.
161/A–161/K. §-a,
12.
161/O. §-a,
13.
161/Q. § (1) és (3) bekezdése,
14.
161/R. § (1) bekezdése,
15.
161/S–161/U. §-a,
16.
161/Z. § (2) és (3) bekezdése,
17.
163. § (2), (7) és (8) bekezdése,
18.
167. és 168. §-a,
19.
171. és 172. §-a.
(2) Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
1.
11/A. § (2) bekezdés d) pontjában a „35. § (4) bekezdése szerint tett” szöveg,
2.
82. § (2) bekezdésében az „utógondozó,” szöveg.

47. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
166. §		
Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 102/B. §-a, 102/C. §-a, 102/E. §-a,
102/H. §-a, 102/I. §-a és 102/K. §-a.

48. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
167. §		
Hatályát veszti az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/A. § (4), (5) és (8) bekezdése, valamint 244/B. §-a.

49. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
168. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A gyermekotthonban, javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő és gyermekvédelmi
gondoskodás alatt álló, továbbá a szociális intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel járó családi pótlékot
kormányrendeletben meghatározottak szerint kell felhasználni.”
169. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A családtámogatási ellátásokat kormányrendeletben meghatározottak szerint kell folyósítani.”
170. §		
Hatályát veszti a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 37. § (3)–(9) bekezdése és 52. §-a.

50. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása
171. §		
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„b) az egészségvédelmi bírság mértékének, befizetésének, nyilvántartásának részletes szabályait és a bírság
megállapításának szempontrendszerét,”
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172. §		
Hatályát veszti a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
1.
6. § (2) és (3) bekezdése,
2.
7. § (4) és (5) bekezdése,
3.
8/A. § (1) bekezdése,
4.
8/B. §-a,
5.
9. § (3) és (4) bekezdése,
6.
10. § (1) bekezdése.

51. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény módosítása
173. §		
Hatályát veszti az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (2)–(4) bekezdése.

52. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása
174. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdése a következő
c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„c) határozza meg az elismerési és honosítási eljárásban a kérelemmel benyújtandó dokumentumok körét,
e dokumentumok hiteles fordítására és hiteles másolatára vonatkozó szabályokat, a külföldön kiállított okiratok
felhasználására, a nemzetközi jogsegélyre vonatkozó szabályokat,”
(2) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (2) bekezdése a következő
a) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy rendeletben hirdesse ki)
„a) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséhez
és honosításához, az oklevelekről és bizonyítványokról szóló hatósági bizonyítványok kiállításához kapcsolódó
igazgatási szolgáltatási díjak mértékét, valamint a díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével
kapcsolatos részletes szabályokat,”
175. §		
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
1.
6. § (4) bekezdés d) pontjában a „4. § (4) és (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „4. § (4)–(5) bekezdése” szöveg,
2.
67. § (1) bekezdés a) pontjában a „hatóságokat, továbbá” szövegrész helyébe a „hatóságokat,” szöveg,
3.
67. § (1) bekezdés b) pontjában a „bevezették.” szövegrész helyébe a „bevezették, továbbá” szöveg
lép.
176. §		
Hatályát veszti a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
1.
7. és 8. §-a,
2.
23. § (1)–(3) bekezdése,
3.
24. §-a,
4.
26. § (1)–(6) bekezdése, (8) és (9) bekezdése,
5.
64. § (1)–(9) bekezdése.

53. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása
177. §		
Hatályát veszti a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (2) bekezdés a) pontja.

54. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása
178. § (1) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény 1. § 5. és 5/a. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)
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„5. pszichotróp anyag: a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény
kihirdetéséről szóló 1979. évi 25. törvényerejű rendelet I–IV. jegyzékén, valamint a 2. számú melléklet jegyzékein
szereplő anyag;
5/a. pszichotróp anyagként minősített gyógyszer: a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó
21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 25. törvényerejű rendelet II–IV. jegyzékén, valamint
a 2. számú melléklet B) jegyzékén szereplő pszichotrópnak minősített hatóanyagot tartalmazó gyógyszer;”
(2) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény. 1. § 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„37. új pszichoaktív anyag: olyan, a forgalomban újonnan megjelent, gyógyászati felhasználással nem rendelkező anyag
vagy vegyületcsoport, amely a központi idegrendszer működésének befolyásolása révén alkalmas a tudatállapot,
a viselkedés vagy az érzékelés módosítására, megváltoztatására, és ezért hasonló mértékű fenyegetést jelenthet
a közegészségügyre, mint az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt
Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékén, az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett,
a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II.
Jegyzékén, vagy a 2. számú mellékletben meghatározott pszichotróp anyagok jegyzékein szereplő anyagok, és erre
tekintettel azt az egészségügyért felelős miniszter rendeletében ilyen anyaggá minősítette;”
179. §		
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény 15/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti előzetes szakmai értékelés során azt kell vizsgálni, hogy az értesítésben megjelölt anyaggal
vagy vegyületcsoporttal kapcsolatban a magyar hatóságok, szakértői intézmények előtt nem ismert-e olyan adat,
a) amely az értesítésben megjelölt anyag vagy vegyületcsoport gyógyászati felhasználására utalna, és
b) amely kizárja, hogy az anyag vagy vegyületcsoport hasonló mértékű fenyegetést jelenthet a közegészségügyre,
mint az 1. § 4. pontjában meghatározott kábítószerek vagy a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi
február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 25. törvényerejű rendelet I–II. jegyzékén,
valamint a 2. számú melléklet jegyzékein szereplő anyagok.”
180. §		
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény 15/C. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a vizsgált új pszichoaktív anyagról a magyarországi, európai uniós, vagy az ENSZ szakosodott szervei által
végzett kockázatértékelés eredményeképpen bebizonyosodik, hogy hasonló mértékű fenyegetést jelenthet
a közegészségügyre, mint az 1. § 4. pontjában meghatározott kábítószerek vagy a pszichotróp anyagokról szóló,
Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 25. törvényerejű rendelet
I–II. jegyzékén, valamint a 2. számú melléklet A) és B) jegyzékén szereplő anyagok, a megfelelő pszichotróp anyag
jegyzékre kell felvenni, és meg kell szüntetni az új pszichoaktív anyaggá minősítését.
(3) Ha a kockázatértékelés nem támasztja alá azt, hogy a vizsgált új pszichoaktív anyag hasonló kockázatot jelenthet,
mint az 1. § 4. pontjában meghatározott kábítószerek vagy a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi
február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 25. törvényerejű rendelet I–II. jegyzékén,
valamint a 2. számú melléklet jegyzékein szereplő anyagok, akkor törölni kell az új pszichoaktív anyagok jegyzékéről
és kormányrendeletben meghatározott más jegyzékre kell helyezni.”
181. §		
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény a következő 28. §-sal egészül ki:
„28. § Azoknak az anyagoknak a listáját, amelyek nem az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp
anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzéke alapján
minősülnek kábítószerrel egy tekintet alá eső veszélyes pszichotróp anyagnak, a 2. számú melléklet határozza meg.”
182. §		
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény a következő 34. §-sal egészül ki:
„34. § Ez a törvény
a) a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló 2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi
határozat,
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b) az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 2013. október 7-i 2013/496/EU tanácsi
határozat,
c) a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]
metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)ciklohexanon
(metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2014. szeptember 25-ei 2014/688/EU tanácsi határozat,
és
d) a 4-metil-5-(4-metil-fenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amin (4,4’-DMAR) és az 1-ciklohexil-4-(1,2-difenil- etil)piperazin
(MT-45) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 2015. október 8-ai 2015/1873/EU tanácsi határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
183. §		
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény a 7. melléklet szerinti 2. számú melléklettel egészül ki.
184. §		
Hatályát veszti az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény
1.
32. § (3) bekezdése, és
2.
32/B. §-a.

55. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
185. § (1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„i) gyógyszertár-létesítési és működési engedélyezési eljárásra, új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló
pályázat kiírására, pályázat elbírálására vonatkozó részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„j) a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve tápszer ismertetésének és az ismertetési tevékenység folytatásának
részletes feltételeit, az ismertetési tevékenység bejelentésére és az ismertetési tevékenységet folytatók, valamint
az ismertető személyek nyilvántartásának vezetésére, az ismertetői igazolvány kiállítására és módosítására,
az igazolvány személyes adatot nem tartalmazó adattartalmára vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá
a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és a tápszer ismertetésére jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt
kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, a gyógyszerrel, gyógyászati
segédeszközzel, valamint a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítménnyel, illetve tápszerrel kapcsolatos,
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokat, továbbá az ismertetési
tevékenységet folytató által szervezett rendezvénnyel, tanfolyammal összefüggésben bejelenteni köteles adatokat,”
186. § (1) Hatályát veszti a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
1.
13/A. § (2) bekezdése,
2.
48. § (2) bekezdése,
3.
49. § (7)–(11) bekezdése,
4.
53. § (5) és (6) bekezdése,
5.
74/A. §-a,
6.
74/B. §-a,
7.
83. § (8) bekezdése,
8.
83/C. §-a,
9.
84. §-a,
10.
85. §-a,
11.
86. § (1) és (3) bekezdése,
12.
86/A. §-a,
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13.
86/B. §-a,
14.
87/A–87/D. §-a,
15.
87/F. §-a,
16.
87/G. §-a.
(2) Hatályát veszti a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
1.
50. § (1) bekezdésében az „és e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben” szövegrész,
2.
53/A. § (2) bekezdésében az „az 53. § (6) bekezdésében foglalt adatok változása esetén” szövegrész.

56. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása
187. §		
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdése a következő
v) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg)
„v) az egészségügyi ellátási szerződés és a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás tartalmi elemeit.”
188. §		
Hatályát veszti az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2/A. § (2) bekezdése és
a 14. § (14)–(15a) bekezdése.

57. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása
189. §		
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 121. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„121. § (1) A szolgáltató biztosítja, hogy az ügyfél a szolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására
vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján,
postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
(2) Telefonon történő panaszkezelés esetén a szolgáltató és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt a szolgáltató
hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt öt évig megőrzi. Erről az ügyfelet a telefonos ügyintézés kezdetekor
tájékoztatni kell. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen tizenöt
napon belül rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.
(3) A szolgáltató a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg, és azt a Felügyelet kérésére bemutatja.
(4) A szolgáltató a panasz kivizsgálásáért a fogyasztóval szemben külön díjat nem számíthat fel.
(5) A szolgáltató köteles fogyasztóvédelmi ügyekben fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót kijelölni, és
a Felügyeletnek 15 napon belül a felelős személyét, illetve annak változását írásban bejelenteni.”
190. §		
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)
„f ) a befektetési vállalkozás panaszkezelésének eljárására, valamint a panaszkezelési szabályzatára vonatkozó részletes
szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

58. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása
191. § (1) Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A NEÉT véleményezi az előadó-művészeti bizottságoknak az előadó-művészeti szervezetek minősítésére
vonatkozó javaslatát, valamint az előadó-művészeti bizottságok által előkészített, a nem állami fenntartású,
minősítéssel rendelkező előadó-művészeti szervezetek támogatására vonatkozó felosztási szabályzatokat, továbbá
ellátja az (1) bekezdésben meghatározott szerepéből eredő további feladatokat.”
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(2) Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A NEÉT ülését a miniszter szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal hívja össze. A NEÉT működtetése
során biztosítani kell az e törvényben meghatározott jogosítványok gyakorlásának lehetőségét.”
192. §		
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
5/B. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bizottság)
„d) a központi költségvetési támogatás megállapítása érdekében kidolgozza és a NEÉT-nek véleményezésre
és javaslattételre, a miniszternek jóváhagyásra továbbítja a nem állami fenntartású, minősítéssel rendelkező
előadó-művészeti szervezetek központi költségvetési támogatására irányadó felosztási szabályzatot,”
193. §		
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartásba-vételi eljárás kérelemre indul.”
194. §		
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az állam, illetve az önkormányzat az előadó-művészeti szolgáltatások tartós biztosítására nyilvántartott
előadó-művészeti szervezettel kormányrendelet szerinti tartalommal és feltételekkel legalább három évre
előadó-művészeti közszolgáltatási szerződést köthet.”
195. §		
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény IV.
Fejezet 2. Címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Cím
Az előadó-művészeti szervezetek központi költségvetési támogatásai és az igénybevétel feltételei
17. § (1) A nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek minősített színház,
balett- és táncegyüttes esetén a 15. § (2) bekezdése szerinti jogosultat az előadó-művészeti szervezet szakmai
programjának megvalósításához művészeti támogatás, és az előadó-művészeti szervezet feladatellátással összefüggő
működési kiadásaihoz működési támogatás illeti meg.
(2) A művészeti támogatás az előadó-művészeti szervezet által nyújtott művészeti tevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó művészi, művészeti szolgáltatások igénybevételéhez, eszközök – különösen színpadtechnikai eszközök –,
anyagok beszerzéséhez, illetve művészi, művészeti munkakörben való foglalkoztatáshoz, felhasználási jogok
megszerzéséhez nyújtott hozzájárulás, amelyet más célra felhasználni, átcsoportosítani nem lehet.
(3) A működési támogatás létesítménygazdálkodási célra – az érintett területeken jelentkező kiadásaihoz történő
hozzájárulásként, az e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – adható, amelyet más célra felhasználni,
átcsoportosítani nem lehet.
(4) Nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek minősített zenekar, énekkar
esetén a 15. § (2) bekezdése szerinti jogosultat – a zenekarra és az énekkarra külön – központi költségvetési támogatás
illeti meg.
18. § A 17. § szerinti támogatások megállapításakor vizsgálandó általános szempontrendszert a Kormány rendeletben
határozza meg.
19. § (1) Nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő
előadó-művészeti szervezetek szakmai programmegvalósításának és működésének támogatása pályázati úton
történik. A pályázatokat a miniszter évente legkésőbb február 15-éig teszi közzé, és a benyújtott pályázatokkal
kapcsolatos döntését évente legkésőbb április 30-áig hozza nyilvánosságra.
(2) A pályázatok bírálata során alkalmazandó részletszabályokat a Kormány rendeletben határozza meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti előadó-művészeti szervezetek tárgyévi támogatási keretösszegének feléig az érintett
bizottság javaslata alapján a miniszter legfeljebb három évre szóló kötelezettséget vállalhat a következő évek
támogatási kerete terhére.
20. § A miniszter az általa felügyelt költségvetési fejezetből kormányrendeletben meghatározott kiemelt művészeti
célok megvalósítására pályázati úton nyújt támogatást.”
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196. §		
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
39. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a vezetői munkakör betöltésének feltételeit, a javadalmazást,
a munkaviszony kezdő és befejező időpontját, a munkába lépés napját, az előadó-művészeti szervezet
éves költségvetésének tervezett fő előirányzatait, valamint a fenntartó által meghatározott, így különösen
az előadó-művészeti szervezet művészi arculatával, művészeti vezetésének módjával, teljesítménymutatóival és
a foglalkoztatással kapcsolatos elemeket. A pályázati kiíráshoz kapcsolódóan pályázati dokumentáció vagy személyes
konzultáció lehetőségének biztosításával megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a pályázó számára a szervezetről,
beleértve annak aktuális gazdasági helyzetét is.”
197. §		
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
44. §-a a következő 55–57. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„55. fúvószenekar: komolyzene műfajába tartozó, eredeti vagy áthangszerelt műveket előadó zeneművészeti
szervezet, amelyben a rézfúvós és fafúvós hangszercsoportokat ütőhangszeresek egészíthetik ki,
56. hangversenyterem: olyan zárt terű, legalább száz ülőhelyet magába foglaló, nézőtérrel rendelkező befogadó
színház, amely akusztikailag és technikailag alkalmas e törvény szerinti hangversenyek előadására,
57. kamarakórus: oratorikus vagy a capella művek előadására alkalmas előadó-művészeti szervezet, amelynek
létszáma legalább 12, legfeljebb 30 fő.”
198. §		
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
47. § (1) bekezdése a következő e)–q) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„e) határozza meg a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács tagjaira, működésére vonatkozó szabályokat,
f ) határozza meg az előadó-művészeti bizottságok működésére, a működés feltételeire, valamint az előadó-művészeti
bizottságok által elkészítendő felosztási szabályzat és javaslat elkészítésére és tartalmára vonatkozó szabályokat,
g) határozza meg a művészeti támogatás mértékének megállapításánál irányadó szempontokat és a művészeti
támogatás biztosításának feltételeit tartalmazó részletes szabályokat,
h) határozza meg a létesítménygazdálkodási célú működési támogatás biztosításának feltételeit tartalmazó részletes
szabályokat,
i) határozza meg a nem minősített előadó-művészeti szervezetek működésének és szakmai program megvalósításának
támogatására irányuló pályázatok részletes szabályait,
j) határozza meg a miniszter által felügyelt költségvetési fejezetből az előadó-művészeti szervezeteknek pályázati
úton nyújtható kiemelt támogatások részletes szabályait,
k) határozza meg az előadó-művészeti szervezettel kötendő, közfeladatellátásra irányuló közszolgáltatási szerződés
tartalmára és megkötésére irányadó szabályokat,
l) határozza meg az önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezet számára fenntartói megállapodásban
biztosított támogatás tartalmára és megkötésére irányadó szabályokat,
m) határozza meg az előadó-művészeti szervezet és előadó-művészeti szakmai érdek-képviseleti szervezet
nyilvántartásba vételére, a nyilvántartáshoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettségre, az igazolás kiállítására,
valamint a hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos hatósági eljárásra, valamint a központi költségvetésből nyújtott
támogatás mértékének megállapításához szükséges, továbbá a 11. § és a 12. § szerinti minősítés alapjául szolgáló
adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat,
n) határozza meg a zenekar, énekkar által teljesítendő fizetőnéző-szám alsó határát,
o) határozza meg a szakmai próbajáték és próbaéneklés meghirdetésére vonatkozó szabályokat,
p) szabályozza a zenekar és az énekkar tevékenysége folytatásának tárgyi feltételeit,
q) határozza meg az e törvény alapján a helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolataiból származó
támogatásokat tartalmazó fejezetből – az Európai Bizottság által jóváhagyott kulturális támogatási programmal
összhangban – nyújtott támogatás elszámolható költségeinek körét, a támogatás felhasználásáról készült, e törvény
szerinti beszámoló formai és tartalmi követelményeit, továbbá a beszámoló benyújtásával és elfogadásával
kapcsolatos részletes szabályokat.”
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199. §		
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
1.
5/B. § (1) bekezdés i) pontjában a „20. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „20. §-a” szöveg,
2.
7. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „népi koncertzenekar,” szövegrész helyébe a „népi koncertzenekar,
fúvószenekar” szöveg,
3.
15. § (4) bekezdésében a „21. § alapján” szövegrész helyébe a „20. § alapján” szöveg,
4.
44. § 3. pontjában az „előadások” szövegrész helyébe az „előadások, hangversenyek” szöveg, a „szervezetet”
szövegrész helyébe a „szervezetet, valamint hangversenytermet” szöveg, az „előadást” szövegrész helyébe
az „előadást, hangversenyt” szöveg,
5.
44. § 7. pontjában az „alaptevékenységeként” szövegrész helyébe a „létesítő okirata szerinti céljaként, vagy
alap-, illetve főtevékenységeként” szöveg,
6.
44. § 18. pontjában a „népi koncertzenekart is,” szövegrész helyébe a „népi koncertzenekart és a fúvószenekart
is,” szöveg,
7.
44. § 19. pontjában az „és a big bandet” szövegrész helyébe a „ , fúvószenekart és a big bandet” szöveg
lép.
200. § (1) Hatályát veszti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény
1.
1. § (1) bekezdés k) pontja,
2.
5. § (4), (5) és (7) bekezdése,
3.
5/A. § (5) bekezdése,
4.
5/B. § (2) és (3) bekezdése,
5.
8. § (4) bekezdése,
6.
9. §-a,
7.
13. § (2) bekezdése,
8.
14. §-a,
9.
16. § (3)–(5) bekezdése,
10.
IV. Fejezet 3. és 4. Címe,
11.
46. § (1) és (3)–(5) bekezdése,
13.
47. § (2) bekezdés a), d), e), f ) és h) pontja.
(2) Hatályát veszti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény
1.
4. § d) pontjában a „ , de legfeljebb öt évre” szövegrész,
2.
15. § (5) bekezdésében az „és 3. Címét” szövegrész.

59. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása
201. §		
Hatályát veszti a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény
1.
„A társulat megalakulásának előkészítése” alcíme,
2.
„A küldöttek választása, visszahívása” alcíme,
3.
„A társulat megalakulása” alcíme,
4.
„Csatlakozás a társulathoz, belépés” alcíme,
5.
„A társulat megszűnése jogutódlással” alcíme,
6.
„Egyesülés” alcíme,
7.
„Szétválás” alcíme,
8.
„Kiválás” alcíme, és
9.
„A társulat megszűnése jogutód nélkül” alcíme.

60. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása
202. §		
Hatályát veszti a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény 60. és 61. §-a.
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61. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása
203. §		
Hatályát veszti a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 84. §-a.

62. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
204. §		
Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
1.
49. § (4) bekezdése,
2.
86. § (2) és (3) bekezdése,
3.
97. § (4), (8), (11), (14), (15), (17) bekezdése, (24) bekezdés a) pontja és (27) bekezdése,
4.
98. § (13) bekezdése,
5.
99. § (11) és (12) bekezdése,
6.
99/B. § (1)–(9) bekezdése.

63. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény módosítása
205. §		
Hatályát veszti a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXCI. törvény
1.
26. alcím címe,
2.
41. alcíme,
3.
50. alcíme,
4.
51. alcíme,
5.
53. alcíme,
6.
54. alcím címe,
7.
55. alcíme.

64. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
206. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„d) az államilag elismert nyelvvizsgáztatáshoz, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséhez és honosításához,
az oklevelekről és bizonyítványokról kiállított hatósági bizonyítványokhoz, a felsőoktatási információs rendszer
működtetéséhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak mértékét, a felsőoktatási hatósági eljárásokhoz kapcsolódó
igazgatási szolgáltatási díjak mértékét, valamint a díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével
kapcsolatos részletes szabályokat.”
207. §		
Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
1.
41/F. § (1) bekezdés e) pontja,
2.
112. § (3) bekezdése,
3.
114/B. § (1) bekezdése,
4.
114/E. §-a,
5.
115. § (2) bekezdés a) pontja,
6.
115. § (5) és (6) bekezdése,
7.
116. § (3) bekezdése,
8.
117/A. § (1)–(3) bekezdése.
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65. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény módosítása
208. §		
Hatályát veszti a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény
1.
2. § (1), (2), (4)–(6) bekezdése,
2.
3–5/C. §-a,
3.
6. § (1)–(3), (5)–(7) bekezdése,
4.
7–10. §-a,
5.
15/A. és 15/C. §-a,
6.
1–3. melléklete.

66. Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat
érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény módosítása
209. §		
Hatályát veszti az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat
érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény 6. és 7. alcíme.

67. A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi
háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában
lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről,
valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény módosítása
210. §		
Hatályát veszti a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi
háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági
társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos
eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény
1.
1–3. §-a,
2.
4. § (1)–(4), (6) és (7) bekezdése,
3.
5–8. §-a.

68. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény módosítása
211. §		
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Tanács tevékenységét az e-közigazgatásért felelős miniszter által delegált kiberkoordinátor, valamint a nem
kormányzati szereplőkkel való együttműködésnek keretet biztosító kiberbiztonsági munkacsoportok és a Nemzeti
Kiberbiztonsági Fórum (a továbbiakban: Fórum) támogatja.”
212. §		
Hatályát veszti az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
21. § (3) és (4) bekezdése.

69. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása
213. § (1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az FSZB a felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének – (1) bekezdés szerinti célt szolgáló – külső
értékelését a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság
tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti minőségbiztosítási
rendszernek megfelelően és a miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő jogi személyek
bevonásával legalább kétévente végzi el.”
(2) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A felnőttképzést folytató intézmények külső értékelésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a külső
értékelést végző szervezetek kijelölésének szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.”
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214. §		
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben – az f) pontban foglaltak vonatkozásában a társadalmi felzárkózásért
felelős miniszter, valamint a közfoglalkoztatásért felelős miniszter egyetértésével – határozza meg)
„d) a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszert, a felnőttképzést folytató intézmények külső értékelésére
vonatkozó részletes szabályokat, valamint a külső értékelést végző szervezetek kijelölésének szabályait,”
215. §		
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
1.
9. § (5) bekezdésében a „felmentésére és díjazására” szövegrész helyébe a „felmentésére, díjazására és
összeférhetetlenségére” szöveg,
2.
20. § (4) bekezdésében a „kétévenként” szövegrész helyébe a „négyévenként” szöveg,
3.
28. § (2) bekezdés b) pontjában a „felmentésére és díjazására” szövegrész helyébe a „felmentésére, díjazására és
összeférhetetlenségére” szöveg
lép.

70. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása
216. § (1) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 140. § (4) bekezdés b) pont bzs) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Az MNB tájékoztatja
az Európai Bankhatóságot)
„bzs) a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló kormányrendelet
szerinti határozatokról;”
(2) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 140. § (4) bekezdés c) pont cf )–ch) alpontja helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
(Az MNB tájékoztatja
az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságot)
„cf ) a Bit. 279. § (5) bekezdésében és 284. § (3) bekezdésében meghatározott tájékoztatás megtagadásának, továbbá
a Bit. 289. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott intézkedéseknek a számáról és típusáról,
cg) a Bit. 310. § (4) és (5) bekezdése szerinti vizsgálatról és az annak alapján hozott határozatról;
ch) a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló kormányrendelet
szerinti információkról, vizsgálatokról és határozatokról;”
217. §		
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény
1.
140. § (3) bekezdés v) pontjában a„Bit. 279. § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a„biztosítási tevékenységről
szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 279. § (5) bekezdésében” szöveg,
2.
142. § (2) bekezdés f ) pontjában a„Bit. 351. § (1) bekezdése”szövegrész helyébe a„biztosítók és a viszontbiztosítók
csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló kormányrendelet” szöveg
lép.
218. §		
Hatályát veszti a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 140. § (4) bekezdés c) pont ci)–ck) alpontja.

71. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény módosítása
219. §		
Hatályát veszti a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 7. § (5)–(11) bekezdése.

72. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása
220. §		
Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„70. § (1) A pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, utalványkibocsátó biztosítja, hogy
az ügyfél a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, utalványkibocsátó magatartására,
tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen
vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
(2) Telefonon történő panaszkezelés esetén a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény,
utalványkibocsátó és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-
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kibocsátó intézmény, utalványkibocsátó hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt öt évig megőrzi. Erről az ügyfelet
a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását,
továbbá térítésmentesen tizenöt napon belül rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített
jegyzőkönyvet.
(3) A pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, utalványkibocsátó a panaszt és az arra adott
választ öt évig őrzi meg, és azt a Felügyelet kérésére bemutatja.
(4) A pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, utalványkibocsátó a panasz kivizsgálásáért
a fogyasztóval szemben külön díjat nem számíthat fel.
(5) A pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és az utalványkibocsátó a fogyasztóvédelmi
ügyekben fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót jelöl ki, és a Felügyeletnek tizenöt napon belül a felelős
személyét, és annak változását írásban bejelenti.”
221. §		
Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 88. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„88. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza
a) a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és a pénzforgalmi szolgáltatási,
elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységet végző Posta Elszámoló Központot működtető intézmény informatikai
rendszerének biztonsági követelményeit,
b) a közvetítői díj meghatározásának és kifizetésének módját, időbeli ütemezését,
c) a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények és az utalványkibocsátók
panaszkezelésének eljárására, valamint a panaszkezelési szabályzatára vonatkozó követelményeket.”

73. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása
222. §		
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 288. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„288. § (1) A pénzügyi intézmény és a független közvetítő biztosítja, hogy az ügyfél a pénzügyi intézmény és
a független közvetítő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen,
telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)
közölhesse.
(2) Telefonon történő panaszkezelés esetén a pénzügyi intézmény, független közvetítő és az ügyfél közötti telefonos
kommunikációt a pénzügyi intézmény hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt öt évig megőrzi. Erről az ügyfelet
a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását,
továbbá térítésmentesen tizenöt napon belül rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített
jegyzőkönyvet.
(3) A pénzügyi intézmény és a független közvetítő a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg, és azt a Felügyelet
kérésére bemutatja.
(4) A pénzügyi intézmény és a független közvetítő a panasz kivizsgálásáért a fogyasztóval szemben külön díjat nem
számíthat fel.
(5) A pénzügyi intézmény és a független közvetítő fogyasztóvédelmi ügyekben fogyasztóvédelmi ügyekért felelős
kapcsolattartót kijelöli, és a Felügyeletnek 15 napon belül a felelős személyét, illetve annak változását írásban
bejelenti.”
223. §		
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdése a következő
j) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„j) a pénzügyi intézmények és a független közvetítők panaszkezelésének eljárására, valamint a panaszkezelési
szabályzatára”
(vonatkozó részletes szabályokat.)
224. §		
Hatályát veszti a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 70. és 71. §-a,
valamint 72. § (4) bekezdése.
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74. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása
225. §		
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.
évi XVI. törvény 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) Az ÁÉKBV-alapkezelő biztosítja, hogy a befektető az ÁÉKBV-alapkezelő magatartására, tevékenységére
vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban díjmentesen közölhesse. Az ÁÉKBV-alapkezelő köteles
lehetővé tenni, hogy a befektető a kollektív befektetési értékpapír forgalmazásának helye szerinti hivatalos nyelvek
bármelyikén benyújthassa panaszát.
(2) Telefonon történő panaszkezelés esetén az ÁÉKBV-alapkezelő és a panaszos közötti telefonos kommunikációt
az ÁÉKBV-alapkezelő hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt a szabályzata szerinti ideig, legalább azonban 5 évig
megőrzi. Erről a panaszost a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. A panaszos kérésére biztosítani kell
a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített
hitelesített jegyzőkönyvet.
(3) Az ÁÉKBV-alapkezelő a panaszt és az arra adott választ a szabályzatában meghatározott ideig, legalább azonban 5
évig őrzi meg, és azt a Felügyelet kérésére bemutatja.”
226. §		
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.
évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„c) az ÁÉKBV-alapkezelő panaszkezelésének eljárására, valamint a panaszkezelési szabályzatára vonatkozó részletes
szabályokat.”
227. §		
Hatályát veszti a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 8. melléklete.

75. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása
228. §		
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 159. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„159. § (1) A biztosító biztosítja, hogy az ügyfél a biztosító magatartására, tevékenységére vagy mulasztására
vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján,
postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
(2) Telefonon történő panaszkezelés esetén a biztosító és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt a biztosító
hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt öt évig megőrzi. Erről az ügyfelet a telefonos ügyintézés kezdetekor
tájékoztatni kell. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen tizenöt
napon belül rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.
(3) A biztosító a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg, és azt a Felügyeletnek kérésére bemutatja.
(4) A biztosító a panasz kivizsgálásáért a fogyasztóval szemben külön díjat nem számíthat fel. A telefonon történő
panaszkezelés emelt díjas szolgáltatással nem működtethető.
(5) A biztosító köteles fogyasztóvédelmi ügyekben fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót kijelölni, és
a Felügyeletnek tizenöt napon belül a felelős személyét, illetve annak változását írásban bejelenteni.
(6) Viszontbiztosítás megkötése és nagykockázatra létrejövő biztosítási szerződés esetén a biztosítót az e §-ban
meghatározott kötelezettség nem terheli.
(7) A biztosító panaszkezelésének eljárására, valamint panaszkezelési szabályzatára vonatkozó részletes szabályokat
a Kormány rendeletben állapítja meg.”
229. §		
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 327. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„327. § A csoportfelügyelet hatálya alá tartozó biztosítóra és viszontbiztosítóra, továbbá azon vállalkozásokra,
amelyekre a csoportfelügyelet kiterjed, valamint a Felügyelet csoportfelügyelettel összefüggő tevékenységére
vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.”
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230. §		
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 382. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„382. § (1) A többes ügynök és az alkusz biztosítja, hogy az ügyfél a többes ügynök és az alkusz magatartására,
tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen
vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
(2) A többes ügynök és az alkusz panaszkezelési eljárására egyebekben a 159. § (2)–(5) bekezdése rendelkezéseit kell
alkalmazni azzal, hogy ahol a rendelkezés biztosítót nevesít, azon a többes ügynököt és az alkuszt kell érteni.
(3) A 159. § (2) bekezdése első mondatában foglaltakat, valamint a biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok
panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló
kormányrendeletnek a biztosító számára előírt – a személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalására, valamint
az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadásra és ügyintézésre vonatkozó – követelményeit azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a panasz azonnali kivizsgálása követelményének a többes ügynök és az alkusz úgy is eleget tehet,
hogy a hívás fogadása hangfelvétel rögzítésével történik és az ügyfelet legkésőbb a következő munkanapon érdemi
panaszkezelés céljából a többes ügynök és az alkusz rögzített hangfelvétel alkalmazásával visszahívja. A visszahívásról
készült hangfelvételt egy évig meg kell őrizni.
(4) Ha a többes ügynök vagy az alkusz a panaszkezelési eljárást részben vagy egészében mással végezteti, úgy köteles
a titokvédelmi szabályok 379. § (3) bekezdésének megfelelő betartásáról gondoskodni.
(5) Ha a többes ügynök vagy az alkusz a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény 3. § (3) bekezdésében meghatározott mikrovállalkozásnak minősül, nem köteles fogyasztóvédelmi ügyekért
felelős kapcsolattartót kijelölni.
(6) A többes ügynök és az alkusz panaszkezelésének eljárására, valamint panaszkezelési szabályzatára vonatkozó
részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.”
231. §		
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. §-a a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„g) a biztosítók, valamint a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárására, valamint panaszkezelési
szabályzatára,
h) a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletére”
(vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.)
232. §		
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 175. § (1) bekezdésében az „az MNBtv.” szövegrész
helyébe az „a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.)” szöveg lép.
233. §		
Hatályát veszti biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény
1.
328–330. §-a,
2.
134–165. alcíme,
3.
441. § (3) bekezdése,
4.
442/A. §-a.

76. A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2014. évi XCIX. törvény módosítása
234. §		
Hatályát veszti a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény
1.
54. §-ának nyitó szövegrésze,
2.
54. § 61. pontja,
3.
II. Fejezete,
4.
IV. Fejezete,
5.
130. §-ának nyitó szövegrésze,
6.
130. § 3. pontja,
7.
357. § (1) bekezdése,
8.
371. §-a,
9.
107. alcíme, és
10.
108. alcíme.
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77. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása
235. §		
Hatályát veszti az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 12. § (2) bekezdése.

78. Egyes törvények hatályon kívül helyezése
236. §		
Hatályát veszti
1.
az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény,
2.
a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények rendezéséről szóló 2001. évi LVI. törvény,
3.
az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között önkormányzati hozzájárulásból létesített gázközművagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről szóló 2002. évi LXIII. törvény,
4.
az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi XCIII. törvény,
5.
egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról
szóló 2013. évi CXCII. törvény,
6.
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.
törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXXII. törvény.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
79. Hatályba léptető rendelkezések
237. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba és
2018. január 3-án hatályát veszti.
(2) A 70–73. §, a 75–78. §, a 83. §, a 85. §, a 97–100. §, 178–184. §, a 236. § 1. pontja, a 238. § (3) bekezdése és a 7. melléklet
a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
(3) A 13. §, az 59. §, a 61. § (2) bekezdése, a 62. §, a 63. §, a 65. § (1) bekezdése, a 108. § (1) bekezdése, a 112. §, a 113. §
2. pontja és az 5. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
(4) A 74. §, a 80–82. §, a 84. §, a 86–88. §, a 149. §, a 151. §, a 201–203. §, a 209. §, a 211. §, a 212. §, a 236. § 2–6. pontja és
az 1. melléklet 2016. október 1-jén lép hatályba.
(5) Az 1. §, a 2. §, a 4. §, a 6. § 2. pontja, a 15. §, a 20. § (2) bekezdés 4. pontja, a 26. §, a 27. §, a 29. §, a 30. §, a 32–36. §,
a 37. § 2–4. pontja, a 48–53. §, az 55. §, az 57. § 2–4. és 6. pontja, az 58. §, a 60. §, a 64. §, a 66. §, a 67. §, a 79. §, a 95. §,
a 96. §, a 102. §, a 103. §, a 104. § 2. pontja, a 105. § 1. és 3. pontja, a 108. § (2) bekezdése, a 114. §, a 115. §, a 123. §,
a 124. §, a 128. §, a 133. §, a 145. §, a 147. §, a 150. § (1) bekezdés 1–5. és 7–12. pontja, valamint (2) bekezdése, a 165. §,
a 166. §, a 168–172. §, a 174–176. §, 185–188. §, a 189. §, a 190–200. §, a 204. § 1. és 2. pontja, a 205. §, a 206. §, a 216. §,
a 217. §, a 220–233. § és a 238. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.
(6) A 39–44. § 2017. január 18-án lép hatályba.
(7) A 143. § és a 6. melléklet 2017. december 31-én lép hatályba.
(8) A 61. § (1) bekezdése és a 65. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.
(9) A 47. § 2018. január 2-án lép hatályba.

80. Az Európai Unió jogának való megfelelés
238. § (1) A
1.
2.

3.

58−67. § a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek,
119. §, valamint a 122. § a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás
és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 14. cikk (1) bekezdés c) pontjának,
123. § a 2008/94/EK, a 2009/38/EK és a 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 98/59/
EK és a 2001/23/EK tanácsi irányelvnek a tengerészek tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. október
6-i 2015/1794/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

1514

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

4.

124. § a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 17. cikk (2) bekezdésének,
5.
125. § a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált
keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. március 8-i
2010/18/EU tanácsi irányelv melléklet 2. szakasz 1. pontjának,
6.
126. § a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv
érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló
1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló 2014. május 15-i 2014/67/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) A 60. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
(3) A 178−184. §
a)
a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló 2013. március 7-i 2013/129/EU
tanácsi határozat,
b)
az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 2013. október 7-i 2013/496/EU tanácsi
határozat,
c)
a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]
metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)
ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2014. szeptember 25-ei
2014/688/EU tanácsi határozat,
d)
a 4-metil-5-(4-metil-fenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amin (4,4’-DMAR) és az 1-ciklohexil-4-(1,2-difenil- etil)piperazin
(MT-45) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 2015. október 8-ai 2015/1873/EU tanácsi határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez
„3. számú melléklet a 2004. évi II. törvényhez

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai a
használat célja szerint
A

B

C

Közterületbesorolás

forgatási
terület

technikai
terület

Ft/m /nap

2

Ft/m /nap

2

Ft/m /nap

2

Ft/m /nap

2

Ft/m /nap

2 084

1 042

521

521

100

töredéknap
esetén
1042

töredéknap
esetén
521

töredéknap
esetén
261

töredéknap
esetén
261

töredéknap
esetén
50

833

416

208

208

40

töredéknap
esetén
416

töredéknap
esetén
208

töredéknap
esetén
104

töredéknap
esetén
104

töredéknap
esetén
20

312

156

104

104

10

töredéknap
esetén
156

töredéknap
esetén
78

töredéknap
esetén
52

töredéknap
esetén
52

töredéknap
esetén
5

521

208

208

208

20

töredéknap
esetén
261

töredéknap
esetén
104

töredéknap
esetén
104

töredéknap
esetén
104

töredéknap
esetén
10

208

156

104

104

10

töredéknap
esetén
104

töredéknap
esetén
78

töredéknap
esetén
52

töredéknap
esetén
52

töredéknap
esetén
5

1

2

A világörökségről szóló
2011. évi LXXVII. törvény
1. mellékletében felsorolt
világörökségi területek és
Budapest turisztikailag kiemelt
központi területei

3

Budapest nagykörúton belüli
területei, valamint Budapest
Gellérthegy, Krisztinaváros,
Rézmál, Rózsadomb, Tabán,
Vérhalom,Viziváros városrészei

4

Budapest közigazgatási
területe a nagykörúton kívül

5

a város, a megyei jogú város,
a járásszékhely város, a község
díszburkolatos vagy turisztikailag
kiemelt központi területei

6

a város, a megyei jogú város,
a járásszékhely város, a község
nem díszburkolatos vagy nem
turisztikailag kiemelt központi
területei

1

D
stábparkolási
terület

E
kiürítési
terület

F
forgalomtechnikai
biztonsági
terület
2
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A melléklet alkalmazásában:
a) forgalomtechnika biztonsági terület: A filmforgatás által nem használt, de a filmforgatás érdekében a
gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt terület. A biztonsági terület nagyságának a forgatási terület
nagyságával arányos mértékben kell állnia. Az arányosság mértéke a közútkezelője által elfogadott
forgalomtechnikai terv alapján kerül meghatározásra.
b) forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb közreműködők,
díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület.
c) kiürítési terület: A b), d) és e) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a filmforgatási napot megelőző
napon, kifejezetten a filmforgatási, technikai, illetve a parkolási terület kiürítésének szándékával igénybe vett
terület, amennyiben a területen a d) pont szerinti tevékenységen kívül más nem történik.
d) stábparkolási terület: A b) és e) pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás és technikai kiszolgálás
helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület.
e) technikai terület: A filmforgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a filmforgatás technikai
megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő
stáb, műszaki személyzet, a filmforgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt
terület.”

2
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2. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez
„1. melléklet 2009. évi CXXII. törvényhez

A 7/I. § (1) bekezdés szerinti adatok
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Nukleáris üzemanyag-szállítással kapcsolatos szerződések
üzleti, pénzügyi, műszaki adatai
Nukleáris létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó
szerződések üzleti, pénzügyi, műszaki adatai
Villamos energia és földgáz kereskedelmi szerződések
mennyiségi, ár, árképzési és rugalmassági feltételeire, valamint
lekötött kapacitásokra vonatkozó adatai
Villamos és hőenergia értékesítéssel kapcsolatos szerződések
üzleti, pénzügyi, műszaki adatai
Villamos energia és földgáz-kereskedelmi ügyletekhez
kapcsolódó pénzügyi termékek ár- és mennyiségi feltételeire
vonatkozó adatok
Villamos energia és földgáz-kereskedelmi tevékenység
végzéséhez kapcsolódó belső szabályozó dokumentumok,
eljárásrendek, döntés-támogató dokumentumok,
előterjesztések, jegyzőkönyvek és határozatok üzleti, pénzügyi,
műszaki adatai
A társaság stratégiájában szereplő kiemelt célok
megvalósításával kapcsolatos szerződések üzleti, pénzügyi,
műszaki adatai
Földgáztárolás körében kötött vevői szerződések ár és
kapacitás-lekötési adatai
Az átviteli rendszerirányítási tevékenységgel összefüggő
szerződések ár, fizetési ütemezési és műszaki adatai
Pénzügyi, finanszírozási szerződések, megállapodások üzleti,
pénzügyi adatai
A közbeszerzési szabályok hatálya alá nem tartozó beszerzési,
beruházási szerződések üzleti, pénzügyi, műszaki adatai

3

A korlátozás maximális időtartama
(év)
30
30
30
15
15

15

15
15
10
10
10”
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3. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez

1. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény 1. melléklet 14. pont 14/9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/9. Ráckevei Járásbíróság
Apaj

Áporka

Dömsöd

Kiskunlacháza

Lórév

Makád

Ráckeve

Szigetbecse

Szigetcsép

Szigetszentmárton

Szigetújfalu”

2. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény 1. melléklet 14. pont 14/13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és a 14. pont a
következő 14/14. alponttal egészül ki:
„14/13. Szigetszentmiklósi Járásbíróság
Délegyháza

Dunaharaszti

Dunavarsány

Halásztelek

Majosháza

Szigethalom

Szigetszentmiklós

Taksony

Tököl

14/14. Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Pest megye”

4
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4. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez

1. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA
Budapest főváros

Nógrád megye

Pest megye”

2. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény 2. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA
Fejér megye
Vas megye

Győr-Moson-Sopron megye
Veszprém megye”

5

Komárom-Esztergom megye
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5. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe
következő rendelkezés lép:

1

(A

B

évfolyam

gyermek, tanuló heti
óraszáma

BA
testnevelés
nélkül

BB
testnevelés

C

BC
órák
testneveléssel

osztályok heti időkerete

CA
engedélyezett

2

3

óvoda

50

50

50

CC
CB
6 és
a
hittan 8 évf.
többlet gimnázium
órakerete többegy- letórái
házi
intézményekben
2

D
Nemzetiségi
iskolai
nevelésoktatás
többlet
tanórai
foglalkozásainak
száma
DA
nemzetiség

E

sajátos nevelési igényű tanulók heti
egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozásainak száma

EC
EB
EA
EF
EE
értel- gyen- vak, siket egyéb)
nagénmi
és
látó gyot- autisfohalló,
gyata
moztékos
gásés
beszédfogyatékos
11

6
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6. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez

1. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény 2. mellékletének a bíróságok elnevezéséről,
székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. melléklet
14. pont 14/9. alpontját megállapító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:
„14/9. Ráckevei Járásbíróság
Apaj

Áporka

Dömsöd

Kiskunlacháza

Lórév

Makád

Ráckeve

Szigetbecse

Szigetcsép

Szigetszentmárton

Szigetújfalu”

2. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény 2. mellékletének a bíróságok elnevezéséről,
székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. melléklet
14. pont 14/14. alpontját megállapító rendelkezése a következő szöveggel, valamint a következő 14/15. alponttal
kiegészülve lép hatályba:
„14/14. Szigetszentmiklósi Járásbíróság
Délegyháza

Dunaharaszti

Dunavarsány

Halásztelek

Majosháza

Szigethalom

Szigetszentmiklós

Taksony

Tököl

„14/15. Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Pest megye”

7

1522

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez
„2. számú melléklet a 2005. évi XCV. törvényhez
A törvény 28. §-a értelmében azoknak az anyagoknak a listája, amelyek nem az 1979. évi 25. törvényerejű
rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt
egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzéke alapján minősülnek kábítószerrel egy tekintet alá eső veszélyes
pszichotróp anyagnak, illetve hazai besorolásuk eltér a nemzetközitől, a következő:
A) Jegyzék:
Azok az anyagok, amelyek az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról
szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény I. Jegyzékén szereplő pszichotróp
anyagokkal azonos elbírálás alá esnek Magyarországon, azaz gyógyászati célra nem, kizárólag tudományos
célra alkalmazhatók:

1.

A
Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy rövidítés, illetve
külföldön gyakran használt más
írásmód)
AL

2.

BDB

3.

BZP

4.

2C-I

5.

2C-T-2

6.

2C-T-7

7.

DOC

8.

4-fluoroamphetamine
(4-fluoramfetamin)
/ 4-FA, 4-FMP

9.

FLEA

10.
11.
12.
13.
14.

JWH-018
JWH-081
JWH-073
JWH-122
JWH-210

15.

MAL

16.

MBDB

20.
21.
22.
23.

mCPP
(meta-klorofenilpiperazin)
4- MA, 4-methylamphetamine
(4-metilamfetamin)
3,4-methylendioxypirovalerone
(3,4-metiléndioxipirovaleron)/ MDPV
4-methylethcathinone
(4-metiletkatinon)/4-MEC
Mephedrone (Mefedron)
Methylone (Metilon)
N-Me-1-PEA
1-PEA

24.

PMMA

25.

TMA-2 (2,4,5-trimetoxiamfetamin)

26.
27.

5-IT
1-naphyrone (1-nafiron)

17.
17.a
18.
19.

B
Kémiai név
4-allil-oxi-3,5-dimetoxi-fenetil-amin
1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-ylazan
1-benzilpiperazin 1-benzil-1,4-diaza-ciklohexán
N-benzilpiperazin
2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine
4-iodo-2,5-dimethoxyphenethylazan
2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine
4-ethylsulfanyl-2,5-dimethoxy-phenethylazan
2,5-dimetoxi-4(n)-propil-tio-fenetil-amin
2,5-dimethoxy-4-(propylsulfanyl)-phenethylazan
2,5-dimetoxi-4-klór-amfetamin
1-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-ylazan
1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine
N-hidroxi-N-metil-3,4 metilén-dioxi-amfetamin vagy
N-hidroxi-3,4-metilén-dioxi-metamfetamin
N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]-N-methylhydroxylamin
naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
(4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
(1-butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone
(4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
(4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
3,5-dimetoxi-4-metallil-oxi-fenetil-amin
3,5-dimethoxy-4-(2-methylallyloxy)-phenethylazan
2-(metil-amino)-1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután
vagy N-metil-1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin
[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-yl](methyl)azan
meta-chlorophenylpiperazine vagy [1-(3-chlorophenyl)piperazine]
l-(4-methylphenyl)propan-2-amine
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one
1-(4-methylphenyl)-2-methylaminopropan-1-on
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)propan-1-one
1-(N-metil-amino)-1-fenil-etán vagy N-metil-1-fenetil-amin
1-amino-1-fenil-etán vagy 1-fenetil-amin
paramethoxymethylamphetamine
vagy N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2aminopropane vagy p-methoxy-N, α-dimethylphenethylamine
2,4,5-trimethoxyamphetamine
1-(2,4,5-trimethoxyphenyl)propan-2-ylazan
5-(2-aminopropyl)indole
1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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2-aminoindane (2-aminoindán)
2-DPMP, Desoxypipradrol
(dezoxipipradrol)
2-naphyrone (2-nafiron)
3-MeO-PCE
4-MeO-PCP
5-IAI
5-MeO-AMT
α-Pyrrolidinovalerophenone, α-PVP
AM-2201
AMT (alfa-metiltriptamin)
Camfetamine (kamfetamin)
CP 47,497 C8-homológ
CRA 13
D2PM, Diphenylprolinol
(difenilprolinol)
DBZP
Desoxy-D2PM (dezoxi-D2PM)
Dimethocaine (dimetokain)
DMAA
Etaqualone (etakvalon)
Ethylphenidate (etilfenidát)
GBL, gamma-butyrolactone
(gamma-butirolakton)

49.

HU-210

50.

Ibogain

51.
52.

59.

MDAI
Methoxetamine (metoxetamin)
MPA, Methylthienylpropamine
(metiltienil-propamin)
ODT, O-desmethyltramadol
(O-dezmetiltramadol)
para-methyl-4-methylaminorex
(para-metil-4-metilaminorex)
/ 4,4’-DMAR
Pentedron,
β-ethyl-methcathinone
(β-etil-metkatinon)
MBZP
pFBT, 4-fluorotropacocaine
(fluortropakokain)
pFPP

60.

Phenazepam (fenazepam)

61

Salvinorin A (Szalvinorin A)

62.
63.
64.
65.
66.
67.

TFMPP
β-Me-PEA
3-MeO-PCP
Homoamphetamine
AH-7921
25I-NBOMe

68.

AB-CHMINACA

69.

AB-FUBINACA

53.
54.
55.
56.
57.
58.
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2,3-dihydro-1H-inden-2-amine
2-(diphenylmethyl)piperidine
1-(naphthalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
N-ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanamine
1-[1-(4-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine
5-iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine
1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine
1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone
1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)methanone
1-(lH-indol-3-yl)propan-2-amine
N-methyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine
2-(3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol
naphthalen-1-yl [4-(pentyloxy)naphthalen-1-yl]methanone
diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol
1,4-dibenzylpiperazine
2-(diphenylmethyl)pyrrolidine
3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl-4-aminobenzoate
4-methylhexan-2-amine
3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one
ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate
dihydrofuran-2(3H)-one
9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10atetrahydrobenzo [c]chromen-1-ol
(6R,6aS,7S,9R)-7-ethyl-2-methoxy-6,6a,7,8,9,10,12,13-octahydro5H-6,9methanopyrido[10,20:1,2]azepino[4,5-b]indole
6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine
2-(ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexanone
N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine
3-{2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl}phenol
4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine, illetve
4-methyl-5-(4-methylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-imine tautomerek
2-methylamino-1-phenyl-1-pentanone
1-benzyl-4-methylpiperazine
8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 4-fluorobenzoate
1-(4-fluorophenyl)piperazine
7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2one
(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetyloxy)-2-(3
furanyl)dodecahydro6a,10b-dimethyl-4,10-dioxo-2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic
acid methyl ester
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
2-phenylpropan-1-amine
1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-piperidine
3-amino-1-phenyl-butane
3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid
4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin
N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1Hindazole3-carboxamide
N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4- fluorobenzyl)-1Hindazole3-carboxamide
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70.

5F-AB-PINACA

71.

AB-PINACA

72.

α-PVT, alpha-PVT, alphapyrrolidinopentiothiophenone

73.

MDMB-CHMICA

74.
75.

MTP, methcathinone thiophen analog
N-ethylnorketamine

76.

AM-1248 azepane isomer

77.

ADB-FUBINACA

78.

MT-45

7. szám

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5- fluoropentyl)-1Hindazole3-carboxamide
N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3carboxamide
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-one
N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-valine,
methyl ester
2-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one
2-(2-chlorophenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone
adamant-1-yl[1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl]
methanone
N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]1H-indazole-3-carboxamide
1-ciklohexil-4-(1,2-difenil-etil)piperazin

− és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján
azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
− az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben
ilyen sók léteznek.
B) Jegyzék:
Azok az anyagok, amelyek az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról
szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény II. Jegyzékén szereplő pszichotróp
anyagokkal azonos elbírálás alá esnek Magyarországon, azaz gyógyászati célra alkalmazható, szigorúan
ellenőrzött szerek:
Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy rövidítés,
illetve külföldön gyakran
használt más írásmód)
Buprenorphine
(buprenorfín)
Ketamine
(ketamin)
Pentazocine
(pentazocin)
Poppy straw
(mákszalma)
Tapentadol (tapentadol)

Kémiai név
21-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endoethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine
2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone
(2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
A levágott máknövény minden része; azonban a magok a tokból való kifejtés és
tisztítás után nem minősülnek ellenőrzött szernek
3-[(2R,3R)-1-(dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]- phenol

− és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján
azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
− az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben
ilyen sók léteznek.”
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2016. évi LXVIII. törvény
a jövedéki adóról*
Az Országgyűlés
figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítására,
figyelemmel a versenysemleges adórendszer működtetésének követelményeire,
figyelemmel Magyarországnak az Európai Unióban tagállamként való részvételére, különös tekintettel az ebből fakadó, a jövedéki
adózás területén jelentkező jogharmonizációs kötelezettségekre, valamint
tekintetbe véve a jövedéki adózás bevezetése óta szerzett tapasztalatokat is,
a jövedéki adózás szabályairól a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A törvény hatálya
1. §		
E törvényt az adóra és a jövedéki ügyekre kell alkalmazni.
2. §

(1) Az
a)

e törvény szerinti adókötelezettségre, adófizetési kötelezettségre, adó-visszaigénylésre, e kötelezettségek
ellenőrzésére és a velük kapcsolatos hatósági és végrehajtási eljárásra, valamint jogkövetkezményekre,
b)
– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti adóügynek nem minősülő –
e törvényben és az e törvény végrehajtásáról szóló, az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében
(a továbbiakban: végrehajtási rendelet) megállapított egyéb kötelezettség ellenőrzésére, valamint
e kötelezettséggel kapcsolatos hatósági és végrehajtási eljárásra, valamint jogkövetkezményekre,
az e törvényben, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben meghatározott eltéréssel az Art.-ot,
amennyiben az Art. a kérdésről nem rendelkezik, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvényt kell alkalmazni.
(2) A vámfelfüggesztési eljárás alatt álló jövedéki termékre e törvény adózatlan jövedéki termékek engedéllyel történő
előállítására és tárolására, valamint a jövedéki termékek adófelfüggesztési eljárás keretében történő szállítására
vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandóak.

2. Értelmező rendelkezések
3. §

(1) E törvény alkalmazásában
1.
adó: a jövedéki termékek után fizetendő jövedéki adó és a dohánygyártmányok tekintetében
a dohánygyártmányok általános forgalmi adója;
2.
adófelfüggesztési eljárás: a jövedéki termék vámfelfüggesztési eljáráson kívüli előállítására, tárolására vagy
szállítására alkalmazott, az adófizetési kötelezettséget felfüggesztő adóeljárás;
3.
adómentességi igazolás: a jövedéki adómentességi igazolásról szóló 1996. január 10-i 31/96/EK bizottsági
rendelet mellékletében közzétett okmány;
4.
adóraktár: az adóraktár engedélyese által működtetett, jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás keretében
történő előállítására, tárolására, felhasználására más termék előállításához, feladására és átvételére szolgáló,
a)
belföldön fizikailag, így különösen fallal, kerítéssel, mérési ponttal elkülönített, egy technológiai
egységet képező üzem, raktár, amely megfelel az e törvényben meghatározott feltételeknek,
b)
egy másik tagállam illetékes hatósága által az adóraktár engedélyezésére meghatározott feltételeknek
megfelelő hely;
5.
adóraktár engedélyese: az állami adó- és vámhatóság vagy egy másik tagállam illetékes hatósága által
az adóraktár működtetésére kiadott engedéllyel rendelkező személy;

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el.
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6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
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AHK-szám: az e-TKO egyedi adminisztratív hivatkozási kódja;
állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló Korm. rendelet szerinti támogatás;
bejegyzett feladó: az állami adó- és vámhatóság vagy egy másik tagállam illetékes hatósága által kiadott
engedély birtokában harmadik országból behozott jövedéki terméket adófelfüggesztési eljárás keretében
feladni jogosult személy;
bejegyzett kereskedő: az állami adó- és vámhatóság vagy egy másik tagállam illetékes hatósága által kiadott
engedély birtokában másik tagállamból adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék
átvételére jogosult személy;
csomagküldő kereskedelem: szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék másik tagállamba magánszemélynek
vagy független gazdasági tevékenységet nem folytató személynek, közvetlen vagy megbízott útján
megvalósuló szállítással történő értékesítése, figyelemmel a termékre vonatkozó jogszabály által előírt
korlátozásokra;
csomagküldő kereskedő: csomagküldő kereskedelmet folytató személy;
diplomáciai és konzuli képviselet tagja: a magyar állampolgárt vagy az állandó belföldi tartózkodásra jogosult
személyt kivéve
a)
az 1965. évi 22. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a diplomáciai kapcsolatokról szóló egyezmény
1. cikk e) és f ) pontja alá tartozó természetes személy, valamint az 1987. évi 13. törvényerejű rendelettel
kihirdetett, a konzuli kapcsolatokról szóló egyezmény 1. cikk c)–e) pontja alá tartozó természetes
személy feltéve, hogy az illetőt a fogadó állam arra jogosító hatósága ilyen minőségében elismeri,
továbbá
b)
az a családtag, aki az a) pontban megjelölt személlyel igazoltan közös háztartásban él, feltéve, hogy
az illetőt a fogadó állam arra jogosított hatósága ilyenként elismeri;
EKO: a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának
egyszerűsített kísérőokmányáról szóló, 1992. december 17-i 3649/92/EGK bizottsági rendelet szerinti
követelményeknek megfelelő okmány;
elektronikus átvételi elismervény: az e-TKO-val feladott jövedéki termék címzettje által a jövedéki termék
átvételéről az uniós számítógépes rendszerben kiállított, a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki
termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében
történő végrehajtásáról szóló, 2009. július 24-i 684/2009/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 684/2009/
EK rendelet) meghatározott adattartalmú elektronikus okmány;
elektronikus kiviteli elismervény: az e-TKO-val harmadik országba történő kiszállítás céljára feladott jövedéki
termék harmadik országba történt kiléptetéséről a kivitel helye szerinti tagállam illetékes hatósága (belföldön
az állami adó- és vámhatóság) által az uniós számítógépes rendszerben kiállított, a 684/2009/EK rendeletben
meghatározott adattartalmú elektronikus okmány;
eseti bejegyzett kereskedő: az állami adó- és vámhatóság vagy egy másik tagállam illetékes hatósága által kiadott
engedély birtokában másik tagállamból adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki terméket egy
alkalommal átvenni jogosult személy;
e-TKO: az uniós számítógépes rendszerben a jövedéki termék feladója által kiállított, AHK-számmal ellátott
elektronikus okmány;
Európai Unió: az Európai Unióról szóló szerződésben meghatározott tagállamok területe azzal az eltéréssel,
hogy
a)
nem tekintendők a tagállamhoz tartozónak
aa)
a Németországi Szövetségi Köztársaság esetében Helgoland szigete és Büsingen területe,
az Olasz Köztársaság esetében Livigno és Campione d’Italia területe, valamint a Luganói-tó
olasz vizei, a Spanyol Királyság esetében Ceuta és Melilla területei, valamint
ab)
a Francia Köztársaság esetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés
349. cikkében, valamint 355. cikk (1) bekezdésében említett francia területek, a Spanyol
Királyság esetében a Kanári-szigetek, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
esetében a Csatorna-szigetek, a Finn Köztársaság esetében az Åland-szigetek, a Görög
Köztársaság esetében az Athosz-hegy,
b)
a Monacói Hercegség a Francia Köztársaság területéhez, Jungholz és Mittelberg (Kleines Walsertal)
tartományok a Németországi Szövetségi Köztársaság területéhez, a Man sziget a Nagy-Britannia
és Észak-Írország Egyesült Királysága területéhez, a San Marino Köztársaság az Olasz Köztársaság
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területéhez, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága ciprusi felségterületei (Akrotiri és
Dhekelia) a Ciprusi Köztársaság területéhez tartozónak tekintendő;
felhasználói engedélyes: az állami adó- és vámhatóság által kiadott engedély birtokában
a)
egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználására, kiszerelésére,
b)
megfigyelt termék előállítására (ideértve a gyártási eljárás során melléktermékként keletkezést),
felhasználására, kiszerelésére,
c)
teljesen denaturált alkohol felhasználására, kiszerelésére
jogosult személy;
harmadik ország: az Európai Unión kívül található állam és terület;
hatósági zár: az állami adó- és vámhatóság által a raktárhelyiségen, tárolótartályon, mérőműszeren, egyéb
berendezésen, tárgyon, szállítóeszközön, csomagon, mintán elhelyezett ólomzár, műanyag biztonsági plomba,
pecsétzár, szalagzár, függőpecsét;
háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező természetes személyek közössége;
importálás: jövedéki terméknek harmadik országból közvetlenül vagy másik tagállam(ok)on keresztül belföldre
történő behozatala azzal, hogy ha a jövedéki termék vámfelfüggesztési eljárás keretében lép be belföldre,
az importálás a vámfelfüggesztési eljárásnak a jövedéki termék vámjogi szabad forgalomba bocsátását
eredményező lezárásával egyidejűleg valósul meg;
importálás helye: az a hely, ahol a jövedéki termék a vámjogi szabad forgalomba bocsátásakor van;
importáló: az a személy, aki először szerez jogot arra, hogy az importált termék felett saját nevében rendelkezzen,
vagy ilyen személy hiányában az, aki az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában az importált
jövedéki terméket birtokolja, függetlenül a birtokos tudattartalmától;
jövedéki engedélyes kereskedő: a 67. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet folytató személy;
jövedéki kiskereskedelmi tevékenység: a 67. § (1) bekezdés a) pontja szerinti termékkel a kereskedelemről
szóló törvény, valamint a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermék kiskereskedelmi
tevékenységről szóló törvény szerint folytatott kiskereskedelmi tevékenység;
jövedéki kiskereskedő: jövedéki kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy;
jövedéki termék: az energiatermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital,
a köztes alkoholtermék, az alkoholtermék és a dohánygyártmány;
jövedéki ügy: az e törvény, valamint a végrehajtási rendelet szerinti rendelkezésekkel – beleértve
az engedélyezési, nyilvántartásba-vételi, bejelentési kötelezettséget is – kapcsolatos közigazgatási hatósági
ügy, beleértve a hatósági ellenőrzést;
kenőolaj: a 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87-2710 19 99, 2710 20 90, 3403 19 10-3403 19 80 KN-kód szerinti
energiatermék;
KN-kód: a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i 2658/87/
EGK tanácsi rendelet 1. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrában meghatározott, nyolc számjegyű
áruazonosító szám;
kötelező érvényű KN-kód besorolás: az állami adó- és vámhatóság által kiadott, az adófizetési kötelezettség
meghatározásánál és az adómérték alkalmazásánál – a termék változatlan összetétele esetén – kötelező
érvénnyel bíró KN-kód megállapítást és adójogi besorolást tartalmazó határozat;
köztes fázis: a hulladékhasznosítási tevékenységhez kapcsolódóan és a biológiai ecetgyártásnál a nyersanyagtól
zárt technológia részeként a késztermékig terjedő gyártási folyamat közbülső részfolyamata azzal, hogy
a részfolyamat során keletkező gyártásközi termék közvetlenül beépül a végtermékbe vagy melléktermékbe,
vagy azt az üzemen belül nem adóköteles célra felhasználják;
közvetlen fogyasztásra szánt ital:
a)
a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátást vagy szálláshely-szolgáltatást folytató jövedéki
kiskereskedő által a vendégek számára a szolgáltatás helyén történő elfogyasztásra szánt, adózott
sörből, csendes és habzóborból, egyéb csendes és habzó erjesztett italból, köztes alkoholtermékből
és alkoholtermékből előállított jövedéki termék, vagy
b)
magánszemély által adózott vagy az adófizetési kötelezettség alól mentesült sörből, csendes és
habzóborból, egyéb csendes és habzó erjesztett italból, köztes alkoholtermékből és alkoholtermékből
az előállító, családtagjai vagy vendégei fogyasztása céljából előállított jövedéki termék;
légiutas-ellátási tevékenység: a nem magáncélú légiközlekedési tevékenységet végző, a nemzetközi
légiforgalomban részt vevő légijárművek fedélzetéről, az utasok részére felszolgálásra vagy értékesítésre
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szánt jövedéki termékek utántöltési célú levétele, ideiglenes tárolása, és 15 napon belül nem magáncélú
légiközlekedési tevékenységet végző, a nemzetközi légiforgalomban részt vevő légijármű fedélzetére történő
felvitele, amennyiben a levételt, a tárolást és a felvitelt a gazdálkodó a végrehajtási rendeletben előírt módon
igazolja;
magánszemély: a jövedéki termékkel gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy;
mentesített szervezet: az 53. § (1) bekezdés d) pont da)–dc) alpontja szerinti szervezet;
nem magáncélú légiközlekedési tevékenység: a légiközlekedésről szóló törvény szerinti légiközlekedési
tevékenység a légijármű sport-, valamint magáncélú alkalmazása és a vállalati célú légiközlekedés kivételével;
nemzetközi szervezet tagja: a magyar állampolgárt vagy az állandó belföldi tartózkodásra jogosult személyt
kivéve
a)
az a természetes személy, akit a nemzetközi szervezetet létrehozó vagy a nemzetközi szervezet
székhelyegyezményéről szóló és jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződésben
meghatározottak szerint az adók alóli mentesség személyében megilleti, feltéve, hogy az illetőt
a fogadó állam arra jogosított hatósága ilyen minőségében elismeri, továbbá
b)
az a családtag, aki a nemzetközi szervezet tagjával igazoltan közös háztartásban él, feltéve, hogy
az illetőt a fogadó állam arra jogosított hatósága ilyenként elismeri;
nyilvántartásba vett felhasználó: a 38. § (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vett személy;
pénzügyi biztosíték: az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban székhellyel rendelkező hitelintézet által nyújtott bankgarancia és a biztosítási szerződés
alapján kiállított kötelezvény;
szabadforgalomba bocsátás:
a)
jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás alóli kikerülése, ideértve a szabálytalanság esetét is,
b)
adózatlan jövedéki termék adófelfüggesztési eljáráson kívüli birtoklása, a birtokos tudattartalmától
függetlenül,
c)
jövedéki termék adófelfüggesztési eljáráson kívüli előállítása, ideértve a szabálytalanság esetét is,
d)
jövedéki termék importálása, ideértve a szabálytalanság esetét is, kivéve ha a jövedéki termék
adófelfüggesztési eljárás alá kerül;
szabálytalanság: ha
a)
az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás nem az 53. § (3) bekezdése szerint fejeződik
be, a teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termék kivételével,
b)
az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás során a fuvarszervezési okból megvalósuló
szállítójármű-váltás az 54. § (8) bekezdés rendelkezéseinek megsértésével történik,
c)
a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék tagállamok közötti kereskedelmi célú és csomagküldő
kereskedelem keretében végzett szállítása során a szállítmány egésze vagy annak egy része nem
érkezik meg a címzetthez, a teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki
termék kivételével,
d)
az adófelfüggesztési eljárás keretében az adóraktárban tárolt jövedéki termék mennyiségében
hiány mutatkozik, a teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termék
kivételével,
e)
az adózatlan jövedéki terméket adóraktáron kívül tárolják,
f)
a jövedéki terméket a 19. § megsértésével állítják elő,
g)
a jövedéki terméket harmadik országból a vámjogszabályok megsértésével hozzák be belföldre;
teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termék:
a)
a baleset vagy – a lopás esetét kivéve – elháríthatatlan ok miatt megsemmisült vagy jövedéki
termékként használhatatlanná vált jövedéki termék,
b)
a termék tulajdonságaiból adódó, elismert mennyiségű hiány;
uniós számítógépes rendszer: a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló,
2003. július 16-ai 1152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott, az Európai Bizottság és
a tagállamok illetékes hatóságai által működtetett számítógépes rendszer;
üzemanyag: a benzin, az üzemanyag célú gázolaj, – a 0 adómérték alá tartozó és az egyéb motorikus célú
termék kivételével – LPG, a biodízel, a bioüzemanyag, az üzemanyag célú földgáz és az E85;
üzemi motorikusgáztöltő-állomás: a mérésügyi szerv által hitelesített kútoszloppal és a hatáskörrel rendelkező
hatóság által engedélyezett tárolótartállyal ellátott, az LPG kizárólag nem közúti járművekben, üzemen belüli
felhasználás céljából történő kiszolgálását végző felhasználói hely;
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üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetője: az üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetője, valamint
az üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetőjével egy telephelyen működő, annak e termék tárolására
szolgáló tartályát szerződés alapján használó személy;
50.
üzemszünet: olyan,
a)
az uniós számítógépes rendszer vagy az állami adó- és vámhatóság számítógépes rendszerének
üzemszerű működésében bekövetkezett,
b)
az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs rendszer üzemszerű működésében
bekövetkezett, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
szerinti, vagy
c)
az uniós számítógépes rendszer használójának számítógépes rendszerében bekövetkezett
üzemzavar, amely meggátolja az uniós számítógépes rendszer használatát;
51.
vagyoni hátrány: az e törvényben és a végrehajtási rendeletben foglalt kötelezettség megszegésével az állami
költségvetésnek okozott adóbevétel-kiesés és a jogosulatlan adó-visszaigénylés;
52.
vámfelfüggesztési eljárás: az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 2013. október 9-i 952/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 226. cikke szerinti külső árutovábbítás, VII. cím 3. fejezete szerinti tárolás,
250–253. cikke szerinti ideiglenes behozatal és 256–258. cikke szerinti aktív feldolgozás bármelyike;
53.
zárjegy: a zárjegyköteles jövedéki termék legkisebb fogyasztói csomagolási egységére felhelyezett bélyeg;
54.
zárjegyhiány: azon zárjegyek mennyisége, amellyel a zárjegyet átvevő személy nem tud elszámolni;
55.
zárjegyköteles jövedéki termék: a 74. § (1) bekezdés szerinti termék.
(2) E törvény alkalmazásában az energiatermékek adóztatására vonatkozóan
1.
ásványtani folyamat: az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról szóló
1990. október 9-i 3037/90/EGK tanácsi rendelet DI. szakágazat 26 egyéb nemfém ásványi termék gyártása kód
alá besorolt folyamat;
2.
benzin: 2710 12 31-2710 12 49 KN-kód szerinti termék;
3.
biodízel: növényi olajból vagy állati olajból átészterezéssel előállított, 3826 00 10 és 3826 00 90 KN-kód szerinti
termék;
4.
bioetanol: az igazoltan kizárólag mezőgazdasági eredetű, 2207 10 00 KN-kód szerinti, legalább
99 térfogatszázalék alkoholtartalmú víztelenített alkoholtermékből denaturálással előállított, 2207 20 00
KN-kód szerinti alkoholtermék;
5.
E85: a 2207 20 00 KN-kód szerinti, üzemanyagcélra előállított, legalább 70%, legfeljebb 85% olyan bioetanolt
tartalmazó termék, amelyet kizárólag az Európai Unióban termelt, mezőgazdasági eredetű alapanyagból
gyártottak és amely fenntarthatósági bizonyítvány alapján fenntartható módon előállítottnak minősül;
6.
egyéb ellenőrzött ásványolaj: a 2707 10 00-2707 30 00, a 2707 50 00, a 2710 12 11-2710 12 25, a 2710 12 70-2710
19 15, a 2710 19 25, a 2710 19 29-2710 19 35, a 2710 19 51, a 2710 19 55, a 2901 10 00, a 2902 20 00-2902
44 00 KN-kód szerinti, valamint a 2710 19 43-2710 19 48 és a 2710 20 11-2710 20 19 KN-kód szerinti, nem
üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként értékesített, beszerzett vagy importált ellenőrzött energiatermék;
7.
ellenőrzött energiatermék:
a)
a 2707 10 00-2707 30 00, a 2707 50 00, a 2711 12 11-2711 19 00, a 2901 10 00, a 2902 20 00-2902 44
00, a 3811 11 10-3811 90 00 KN-kód szerinti termék,
b)
– az ezen alpontban felsorolt, etil-alkoholt tartalmazó termékek kivételével – a 2710 12 21, 2710 12 25
és 2710 19 29 KN-kód szerinti ömlesztetten szállított termék, valamint a 2710 12 11, 2710 12 15, 2710
12 31-2710 19 25, 2710 19 31-2710 19 68 és a 2710 20 11-2710 20 90 KN-kód szerinti termék,
c)
a 1507 10 10-1518 00 99, a 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti, etil-alkoholt tartozó termék, a 3824
90 87-3824 90 96, a 3826 00 10, a 3826 00 90, és a – szintetikus eredetű termék kivételével – 2905 11
00 KN-kód szerinti, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált
termék,
d)
a 2207 20 00 KN-kód szerinti, részlegesen vagy teljesen denaturált, üzemanyagként vagy tüzelő-,
fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék;
8.
energiafelhasználó: földgázt, villamos energiát vagy szenet saját felhasználás céljára vagy villamos energiát
a villamos energiáról szóló törvény szerint megengedett továbbadás, földgázt a földgázellátásról szóló törvény
szerinti telephelyi szolgáltatás céljára beszerző személy;
9.
energiakereskedő: földgáz, villamos energia vagy szén rendszeres és üzletszerű, nem saját felhasználási célra
történő vásárlását és értékesítését végző személy, aki a földgáz esetében a földgázellátásról szóló törvény
49.
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szerinti földgáz-kereskedelmi engedéllyel, a villamos energia esetében a villamos energiáról szóló törvény
szerinti villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel rendelkezik;
energiatermelő: az a személy, aki
a)
villamos energiát a villamos energiáról szóló törvényben meghatározott engedéllyel vagy
engedélykötelezettség nélkül előállít,
b)
a földgázellátásról szóló törvény szerinti engedély birtokában földgázbányászati tevékenységet
végez,
c)
a bányászatról szóló törvény szerinti engedély vagy koncessziós szerződés alapján szénbányászati
tevékenységet végez, valamint aki a szén feldolgozását, így különösen felaprózását, osztályozását,
brikettálását, kokszolását gazdasági tevékenység keretében végzi;
energiatermék:
a)
a 2701 11 00-2702 20 00, – az etil-alkoholt tartalmazó 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti termék
és a 2713 11 00-2713 90 90 KN-kód szerinti petrolkoksz, a tőzeg vagy egyéb szilárd szénhidrogén
kivételével – a 2704 00 10-2716 00 00, a 2901 10 00-2902 90 00, a 3403 11 00-3403 99 00, a 3811 11
10-3811 90 00, a 3814 00 90, a 3817 00 50, és a 3817 00 80 KN-kód szerinti termék,
b)
a 1507 10 10-1518 00 99, az etil-alkoholt tartalmazó 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti termék,
a 3824 90 87-3824 90 96, a 3826 00 10, a 3826 00 90, és a – szintetikus eredetű termék kivételével –
2905 11 00 KN-kód szerinti, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy
felhasznált termék,
c)
a 2207 20 00 KN-kód szerinti, részlegesen vagy teljesen denaturált, üzemanyagként vagy tüzelő-,
fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék,
d)
bármely olyan, az a)–c) pontban foglaltaktól eltérő termék,
da)
amelyet üzemanyagként vagy üzemanyagok adalékaként, hígítóanyagaként,
db)
amelyet tüzelő-, fűtőanyagként
történő felhasználásra állítanak elő vagy ilyenként kínálnak, értékesítenek vagy használnak fel;
ETBE: a 2909 19 10 KN-kód szerinti etil-tercier-butil-éter;
fenntarthatósági bizonyítvány: a bioüzemanyagok fenntartható előállításának szabályairól szóló jogszabályban
foglaltak szerint kiállított, a bioüzemanyag fenntartható módon történt előállítását igazoló okmány;
földgáz: a 2711 11 00 és a 2711 21 00 KN-kód szerinti termék;
földgázfelhasználó: a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott felhasználó;
földgáz felhasználási hely: a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott felhasználási hely;
fűtőolaj: a 2710 19 62-2710 19 68 és a 2710 20 31-2710 20 39 KN-kód szerinti termék;
gázolaj: a 2710 19 43-2710 19 48 és a 2710 20 11-2710 20 19 KN-kód szerinti termék;
hálózati engedélyes: a villamos energiáról szóló törvény szerinti hálózati engedélyes és a földgázellátásról szóló
törvény szerinti földgázelosztó és szállítási rendszerüzemeltető;
jelölt gázolaj: a gázolaj és a kerozin közös adóügyi jelölőanyagának létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 16-i
2011/544/EU bizottsági végrehajtási határozata szerinti jelölőanyaggal megjelölt gázolaj;
kereskedelmi gázolaj: gázolaj, amelyet
a)
ellenszolgáltatás fejében vagy saját költségre kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló, legalább
7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel vagy nyerges járműszerelvénnyel
(nyerges vontatóval) végzett közúti árufuvarozáshoz, vagy
b)
akár menetrendszerű, akár nem menetrendszerű forgalomban, a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M2 vagy M3 kategóriába tartozó
gépjárművel végzett személyszállításhoz
használnak fel;
kémiai redukció: olyan elektronfelvétellel járó folyamat, amelynek eredményeként a redukáló anyag oxidációs
száma csökken, azaz csökken a pozitív, nő a negatív töltések száma;
kiegészítő üzemanyagtartály: a konténerbe szilárdan beépített olyan tartály, amely a hűtőberendezések vagy
a speciális konténerek egyéb berendezéseinek szállítás közbeni működéséhez az üzemanyag közvetlen
felhasználását biztosítja;
kohászati folyamat: nyersvasgyártás, acélgyártás, alumíniumgyártás, színesfémgyártás, vas-, acél-, alumíniumés színesfémöntés, érczsugorítás, zsugorítmánygyártás, meleghengerlés, hideghengerlés, lemezfeldolgozás,
melegsajtolás, kovácsolás, bevonatolás, kokszgáztisztítás;
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lakossági energiafogyasztó: a földgázellátásról szóló törvény szerinti és a villamos energiáról szóló törvény
szerinti lakossági fogyasztó, valamint az a felhasználó, aki szenet saját háztartása fogyasztásának céljára
vásárol és az így vásárolt szénnel nem folytat gazdasági tevékenységet, valamint a szén vásárlásakor erről
az energiakereskedőnek írásban nyilatkozik;
LPG: a 2711 12 11–2711 19 00 KN-kód szerinti cseppfolyósított szénhidrogén;
megfigyelt termék: az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű
a)
2709 00 10 KN-kód szerinti termék, kivéve a stabilizálatlan (50 °C-on 0,7 barnál nagyobb gőznyomású)
gazolint,
b)
2710 19 71, 2710 19 75, 2710 20 90, 3811 21 00 és 3811 29 00 KN-kód szerinti termék,
c)
3814 00 90 KN-kód szerinti termék, ha legalább 95 térfogatszázalékban kőolajból és bitumenes
ásványokból nyert olajat tartalmaz,
d)
3814 00 90 KN-kód szerinti termék, ha legalább 85 térfogatszázalékban etil-alkoholt tartalmaz;
mezőgazdasági termelő: a mezőgazdasági, agrár-, vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerint nyilvántartásba vett személy;
minősített földgázellátási üzemzavar: a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott
a)
földgázellátási zavarnak az energiapolitikáért felelős miniszter által rendeletben megállapított
esete, amelynek következtében a földgázfelhasználók jelentős részének földgázzal történő ellátása
csak az egy telephelyen 500 m3/óra vagy azt meghaladó lekötött teljesítményű földgázfelhasználók
földgázvételezésének csökkentésével vagy megszüntetésével biztosítható, vagy amely
a földgázfelhasználók jelentős részének földgázzal történő ellátását közvetett módon veszélyezteti,
b)
földgázellátási válsághelyzet;
motorfejlesztés: a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-ei 651/2014/EU bizottsági rendelet
(a továbbiakban: csoportmentességi rendelet) 2. cikk 86. pontja szerinti kísérleti fejlesztés során a környezetet
jobban kímélő motorok technológiai fejlesztése érdekében helyhez kötött, próbapadon tesztelt motorokban
üzemanyag felhasználása;
ömlesztett szállítás: energiatermék szállítása közúti tankautóban, vasúti tartálykocsiban, tartályhajóban,
tankkonténerben vagy 210 liternél nagyobb űrtartalmú kiszerelésben;
petróleum: a 2710 19 21 KN-kód szerinti termék;
repülőgép-üzemanyag: a 2710 12 31 KN-kód szerinti repülőbenzin és a 2710 19 21 KN-kód szerinti üzemanyag
petróleum;
speciális konténer: minden olyan tartály megfelelő berendezésekkel ellátva, amelyek speciálisan a hűtő-,
oxigénellátó, hőszigetelő rendszerekhez vagy más rendszerekhez szükségesek;
szervezett energiapiac: speciális árutőzsde, ahol a földgáz, a villamos energia és a szén kereskedelme
szabványosított ügyletek formájában működik;
szén: a 2701 11 00-2702 20 00 és a 2704 00 10-2704 00 90 KN-kód szerinti termék;
távhőtermelő létesítmény: a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti létesítmény;
terméktávvezeték adóraktár: energiatermék adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítására létesített
összefüggő csővezetékrendszer
a)
az energiaterméket adófelfüggesztési eljárás keretében feladó adóraktárban lévő utolsó hiteles
mérési ponttól az energiaterméket átvevő adóraktárban lévő első hiteles mérési pontig,
b)
az energiaterméket adófelfüggesztési eljárás keretében feladó adóraktárban lévő utolsó hiteles
mérési ponttól az energiaterméket átvevő jövedéki engedélyes kereskedő telephelyén lévő első
hiteles mérési pontig,
c)
a Magyarország államhatárán belépő csővezeték első belföldön lévő hiteles mérési pontjától
az energiaterméket átvevő adóraktárban vagy a jövedéki engedélyes kereskedő telephelyén lévő első
hiteles mérési pontig,
d)
az energiaterméket adófelfüggesztési eljárás keretében feladó adóraktárban lévő utolsó hiteles
mérési ponttól a Magyarország államhatárát elhagyó csővezeték utolsó belföldön lévő hiteles mérési
pontjáig;
tiszta növényi olaj: a 1507 10 10-1518 00 99 KN-kód szerinti növényi olaj, amennyiben üzemanyagkénti vagy
tüzelő-, fűtőanyagkénti felhasználásra állítják elő;
üzemanyagtartály: a jármű gyártója által a járműbe szilárdan beépített olyan tartály, amely az üzemanyagnak
közvetlenül a gépjármű motorjában való felhasználását teszi lehetővé a jármű haladásához, valamint a jármű
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hűtő- és klímaberendezésének működését biztosítja; továbbá az a szilárdan beépített gáztartály, amely
közvetlenül a gázzal való üzemelést teszi lehetővé; valamint az egyéb berendezések tartályai, amelyekkel
adott esetben a gépjárművet felszerelik;
41.
villamos energia: a 2716 00 00 KN-kód szerinti termék.
(3) E törvény alkalmazásában a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék
és az alkoholtermék adóztatására vonatkozóan
1.
alkoholtermék:
a)
a 2204 10 11-2206 00 89 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma
meghaladja a 22 térfogatszázalékot,
b)
a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma
meghaladja az 1,2 térfogatszázalékot,
c)
a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti terméket oldott vagy oldatlan állapotban tartalmazó
olyan termék, amely nem tartozik az a) és b) pontban meghatározott KN-kódok alá és tényleges
alkoholtartalma meghaladja az 1,2 térfogatszázalékot;
2.
aroma: az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal
rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK
rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletben ekként meghatározott anyag;
3.
bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki a tulajdonában álló gyümölcsből
(gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot;
4.
bérfőzött párlat: adóraktárban a bérfőzető alapanyagából a bérfőzető részére előállított párlat;
5.
borászati melléktermék: a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermék;
6.
borkísérő okmány: az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében megállapított tartalmú,
formanyomtatványként vagy számítógéppel előállított bizonylat;
7.
borpiaci év: augusztus 1-jétől július 31-ig terjedő időszak;
8.
csendes bor: – a habzóbor és az egyéb habzó erjesztett ital kivételével – a 2204 21 11-2205 90 90 KN-kód szerinti
olyan termék, amelynek
a)
tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve,
hogy a végtermékben található alkohol teljes mértékben erjedésből származik,
b)
tényleges alkoholtartalma 15 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 18 térfogatszázalék, feltéve,
hogy mindennemű alkoholtartalom-növelés nélkül állították elő és a végtermékben található alkohol
teljes mértékben erjedésből származik;
9.
denaturálás: az etil-alkoholt tartalmazó termék emberi fogyasztásra való alkalmatlanná tétele
a)
véglegesen, a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó
eljárások kölcsönös elismeréséről szóló, 1993. november 22-i 3199/93/EK bizottsági rendeletben
(a továbbiakban: 3199/93/EK bizottsági rendelet) meghatározott eljárással (a továbbiakban: teljes
denaturálás),
b)
a végrehajtási rendeletben meghatározott más módon (a továbbiakban: részleges denaturálás);
10.
egyéb csendes erjesztett ital:
a)
– a csendes és habzóbor, valamint az egyéb habzó erjesztett ital kivételével – a 2204 21 06-2205 90 90
KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de
legfeljebb 10 térfogatszázalék,
b)
– a sör és az egyéb habzó erjesztett ital kivételével – a 2206 00 10-2206 00 89 KN-kód szerinti
olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb
10 térfogatszázalék, vagy tényleges alkoholtartalma 10 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb
15 térfogatszázalék, feltéve, hogy utóbbi esetben a végtermékben található alkohol teljes mértékben
erjedésből származik;
11.
egyéb habzó erjesztett ital: – a habzóbor kivételével – a 2204 10 11-2204 21 09, 2204 29 10, 2205 10 10-2205
90 90, 2206 00 31-2206 00 39 KN-kód szerinti olyan termék, amely dróttal, szalaggal vagy más módon
rögzített, gomba formájú dugóval lezárt palackban van, vagy benne a 20 °C-on oldott állapotban jelen
lévő szén-dioxid által előidézett túlnyomás 3 bar vagy annál nagyobb, és tényleges alkoholtartalma
1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 13 térfogatszázalék, vagy tényleges alkoholtartalma
13 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve, hogy utóbbi esetben a végtermékben
található alkohol teljes mértékben erjedésből származik;
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gyümölcstermesztő személy: az a természetes személy, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik;
habzóbor: a 2204 10 11-2204 21 09, 2204 29 10, 2205 10 10-2205 90 90 KN-kód szerinti olyan termék, amely
dróttal, szalaggal vagy más módon rögzített, gomba formájú dugóval lezárt palackban van, vagy benne a 20
°C-on oldott állapotban jelen lévő szén-dioxid által előidézett túlnyomás 3 bar vagy annál nagyobb, és tényleges
alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve, hogy a végtermékben
található alkohol teljes mértékben erjedésből származik;
intermedier: a nyersanyagtól a vegyipari és gyógyszeripari késztermékig terjedő gyártási folyamat egyes
fázisaiban előálló gyártásközi vegyi termék;
ISZBIR: az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott, a szőlő-bor ágazati nyilvántartással,
adatszolgáltatással, ellenőrzéssel kapcsolatos uniós és tagállami kötelezettségek teljesítését támogató
informatikai rendszer;
kisüzemi bortermelő: az a borászatiüzem-engedéllyel rendelkező, más borászati üzemtől jogilag és gazdaságilag
független személy, aki megfelel az alábbi követelményeknek, továbbá az a más borászati üzemtől jogilag
és gazdaságilag nem független, borászati üzem engedéllyel rendelkező személy, aki a jogi és gazdasági
kapcsolatban lévő másik borászati üzemmel együttesen teljesíti a következő követelményeket:
a)
az utolsó három borpiaci év átlagában kevesebb mint évi 1000 hl csendes bort állít elő,
b)
szőlőt, valamint sűrített szőlőmust és finomított szőlőmustsűrítmény kivételével a mezőgazdasági
termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK
és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet II. részében felsorolt terméket
másik tagállamból vagy harmadik országból nem szerez be, és
c)
csendes bort – a bérpalackozásra átadott saját előállítású csendes bor visszaszállítását kivéve – nem
szerez be, és csendes boron kívül, valamint a saját előállítású csendes borból évente legfeljebb
10 000 liter palackos erjesztésű habzóbor előállításán, tárolásán kívül, ha utóbbi termékből a kisüzemi
bortermelő készlete nem haladja meg a 10 000 litert, más jövedéki terméket nem állít elő, nem tárol
és nem hoz forgalomba;
kisüzemi sörfőzde: évente 20 ezer hektoliternél kisebb mennyiségű sört előállító, más sörgyártó üzemtől jogilag
és gazdaságilag független, más sörgyártó üzemtől elkülönült telephelyet használó, nem licencia alapján
működő adóraktár;
köztes alkoholtermék: – a sör, a csendes és habzóbor, valamint az egyéb csendes és habzó erjesztett ital
kivételével – a 2204 10 11-2206 00 89 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma
1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 22 térfogatszázalék;
magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs
lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára
kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása;
magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből
származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik;
párlat: a – nyers párlat kivételével – 2208 20 29, 2208 20 89, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 48, – a calvados
kivételével – 2208 90 71 KN-kód szerinti termék, továbbá a 2208 90 56 és 2208 90 77 KN-kód szerinti termékek
közül a seprőpárlat;
sör: a 2203 00 01-2203 00 10 KN-kód szerinti termék, továbbá a 2206 00 31-2206 00 89 KN-kód szerinti termékek
közül a 2203 00 01-2203 00 10 KN-kód szerinti és az alkoholmentes italok elegye, feltéve, hogy a termék
tényleges alkoholtartalma mindkét esetben meghaladja a 0,5 térfogatszázalékot;
szőlőtermelő: az a személy, aki bármilyen jogcímen használatában lévő szőlőültetvényt művel;
tényleges alkoholtartalom: a termékben jelen lévő etil-alkohol térfogatának aránya a termék teljes térfogatához
viszonyítva 20 °C hőmérsékleten;
termelői borkimérés: az egyszerűsített adóraktár engedélyese vagy a kisüzemi bortermelő saját termelésű
csendes borának az előállítás helyén vagy az előállító használatában lévő, kereskedelmi törvény szerinti
üzletben elvitelre vagy borkóstolás céljából helyben fogyasztásra történő, nem a kereskedelmi törvény szerinti
vendéglátás tevékenységnek minősülő értékesítése;
tiszta szesz: 100 térfogatszázalékos etil-alkohol;
tudományos és oktatási cél: az alkoholtermékek kutatásához kapcsolódó tudományos cél és köznevelési vagy
felsőoktatási intézmény által vagy megbízásából ellátott oktatási cél.
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(4) E törvény alkalmazásában a dohánygyártmányok adóztatására vonatkozóan
1.
cigaretta:
a)
a dohányrúd, amely meglévő állapotában dohányzásra alkalmas és nem minősül szivarnak vagy
szivarkának,
b)
a dohányrúd, amelyet egyszerű, nem ipari eljárással cigarettapapír-hüvelybe töltenek, vagy
cigarettapapír-lappal körbevesznek,
c)
az olyan termék, amely teljesen vagy részben dohánytól eltérő anyagot tartalmaz, de egyébként
megfelel az a)–b) pontban meghatározott kritériumoknak;
2.
dohánygyártmány: a cigaretta, a szivar, szivarka, a finomra vágott fogyasztási dohány, az egyéb fogyasztási
dohány és a töltőfolyadék, kivéve a kizárólag gyógyászati célra használt, gyógyhatású anyagot tartalmazó
termék, amely nem tartalmaz dohányt és a külön jogszabályban meghatározott hatóság által kiadott hatályos
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik;
3.
dohánynövény: a 0602 90 50 KN-kód szerinti növény;
4.
dohánytörmelék: a dohány feldolgozása és a dohánytermékek előállítása során keletkező dohánylevélmaradvány és melléktermék;
5.
egyéb fogyasztási dohány:
a)
a finomra vágott fogyasztási dohányon kívüli, további ipari feldolgozás nélkül dohányzásra alkalmas
kész dohányvágat,
b)
az olyan termék, amely teljesen vagy részben dohánytól eltérő anyagot tartalmaz, de egyébként
megfelel az a) pontban meghatározott kritériumoknak;
6.
elektronikus cigaretta: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló
elektronikus eszköz;
7.
fermentált dohány: az a dohány, amelyben a megfelelő eljárások mellett olyan változások játszódtak le, amelyek
következtében a dohány élvezeti célra alkalmassá vált;
8.
finomra vágott fogyasztási dohány:
a)
olyan, további ipari feldolgozás nélkül dohányzásra alkalmas kész dohányvágat, amelyben
a dohányrészecskék tömegének több mint 25 százaléka kisebb, mint 1,5 milliméter szélességűre
vágott,
b)
az olyan termék, amely teljesen vagy részben dohánytól eltérő anyagot tartalmaz, de egyébként
megfelel az a) pontban meghatározott kritériumoknak;
9.
fogyasztási dohány: az egyéb fogyasztási dohány és a finomra vágott fogyasztási dohány;
10.
kész dohányvágat: olyan dohánygyártmány, amely pipadohány esetében pipában történő elszívásra,
cigarettadohány esetében kézi töltésű cigaretta elkészítésére szolgál, beleértve a dohányzásra alkalmas,
ilyenkénti értékesítésre felkínált dohánytörmeléket is;
11.
szárított dohány: a tőről leszakított nyersdohány, a 2401 10 35-2401 20 95 KN-kód szerinti feldolgozatlan
dohány, továbbá a 2401 30 00 KN-kód szerinti dohányhulladék;
12.
szivar, szivarka:
a)
a természetes dohánylevelekből álló külső borítékkal rendelkező dohányrúd,
b)
a kocsányozott dohánykeverékből készült szivarbélből, valamint a szivar szokásos színével
megegyező színű, regenerált dohánylevélből készült, és a terméket – adott esetben a füstszűrőt
is beleértve, a szopókával ellátott szivaroknál azonban a szopóka kivételével – teljesen körülölelő,
külső borítékból álló dohányrúd, amelynek tömege – füstszűrő vagy szopóka nélkül – legalább
2,3 gramm és legfeljebb 10 gramm, valamint amely hosszának legalább egyharmadánál mért
kerülete eléri a 34 millimétert,
c)
az olyan termék, amely teljesen vagy részben dohánytól eltérő anyagot tartalmaz, de egyébként
megfelel az a) és b) pontban meghatározott kritériumoknak;
13.
töltőfolyadék: folyadék, amely az elektronikus cigarettába a gyártási folyamat során kerül betöltésre, ideértve
az elektronikus cigaretta utántöltésére szolgáló folyadékot is.
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3. Általános rendelkezések
4. §

(1) Az adóból származó bevétel az államháztartás központi alrendszerét illeti.
(2) Az adóbevételek biztosítása érdekében a jövedéki termékek adó megfizetése nélküli előállításából, tárolásából,
szállításából és a halasztott adófizetésből adódó adókockázatra jövedéki biztosítékot kell nyújtani.
(3) Adómentesség, adókedvezmény annyiban alkalmazható, érvényesíthető, ha az annak alapjául szolgáló jogügylet,
más hasonló cselekmény tartalma megvalósítja a szabály, az adóelőny célját. Az alkalmazhatóságot, illetve
az érvényesíthetőséget annak kell bizonyítania, akinek az érdekében áll.
(4) E törvényt az európai uniós jogi aktusokkal összhangban kell értelmezni.
(5) A jövedéki ügyeket – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – elektronikusan kell intézni.

4. Hatáskör
5. §

(1) Jövedéki ügyben – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az állami adó- és vámhatóság jár el.
(2) A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a lakóhely szerinti, a magánfőzés szabályai
betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – ide nem értve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését – pedig
az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. A fővárosban a kerületi
önkormányzati adóhatóság jár el.
(3) Ha más hatóság a tevékenysége során a jövedéki termékkel összefüggő jogsértő magatartás gyanúját állapítja meg,
a bizonyítékokat rögzíti, a jövedéki terméket a rá vonatkozó szabályok szerint lefoglalja, és ezt követően az ügyet
az állami adó- és vámhatóságnak átadja.

II. FEJEZET
ADÓKÖTELEZETTSÉG, ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG, ADÓMENTESSÉG, ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS
5. Adókötelezettség keletkezése
6. §		
Adókötelezettség keletkezik, ha
a)
a jövedéki terméket belföldön előállítják,
b)
a jövedéki terméket importálják,
c)
másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméket a 62. § szerinti kereskedelmi céllal vagy
csomagküldő kereskedelem keretében belföldre szállítják, vagy
d)
másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék kereskedelmi célú vagy csomagküldő
kereskedelem keretében végzett szállítása során a 3. § (1) bekezdés 44. pont c) alpontja szerinti szabálytalanságot
belföldön követik el.

6. Adófizetési kötelezettség keletkezése
7. §

(1) Adófizetési kötelezettség keletkezik
a)
a jövedéki termék szabadforgalomba bocsátásával, a szabadforgalomba bocsátás időpontjában,
b)
másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméknek a 62. § szerinti kereskedelmi céllal
belföldre szállításával,
c)
jövedéki termék csomagküldő kereskedelem keretében belföldre szállításával,
d)
másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék kereskedelmi célú vagy csomagküldő
kereskedelem keretében végzett szállítása során a 3. § (1) bekezdés 44. pont c) alpontja szerinti szabálytalanság
belföldön történő elkövetésével,
e)
bármilyen energiatermék üzemanyagkénti, üzemanyagok adalékakénti, hígítóanyagakénti vagy
fűtőanyagkénti kínálásával, értékesítésével vagy felhasználásával, ha korábban nem keletkezett adófizetési
kötelezettség az adott felhasználásra megállapított adómértékkel,
f)
ha az adóraktár engedélyese az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött
ásványolajat vagy megfigyelt terméket nem másik adóraktár engedélyesének, felhasználói engedélyesnek,
nyilvántartásba vett felhasználónak, másik tagállamba vagy harmadik országba értékesíti,

1536

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

g)

ha a bejegyzett kereskedő az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajat
nem felhasználói engedélyesnek vagy nyilvántartásba vett felhasználónak értékesíti, vagy másik tagállamból
saját felhasználás céljára felhasználói engedély nélkül hoz be,
h)
ha az importáló az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajat vagy
megfigyelt terméket nem felhasználói engedélyesnek vagy nyilvántartásba vett felhasználónak értékesíti,
i)
ha a felhasználói engedélyes az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött
ásványolajat nem másik tagállamba vagy harmadik országba értékesíti, valamint a megfigyelt terméket nem
felhasználói engedélyesnek, nyilvántartásba vett felhasználónak, másik tagállamba vagy harmadik országba
értékesíti,
j)
a felhasználói engedélyesnél, valamint egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfigyelt termék vonatkozásában
az adóraktár engedélyesnél a készletfelvétellel megállapított tényleges készlet és a nyilvántartás szerinti
készlet különbözete szerinti hiányra, illetve
k)
a jövedéki engedélyes kereskedőnél az üzemanyag készletfelvétellel megállapított tényleges készletének és
nyilvántartás szerinti készletének – a végrehajtási rendeletben meghatározott mértékű elismert mennyiségű
hiánnyal megegyező mennyiséget meghaladó – különbözete szerinti többletre.
(2) A szabadforgalomba bocsátás időpontja az az időpont, amikor
a)
a jövedéki termék elhagyja az adóraktár területét, kivéve ha a jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás alá
kerül,
b)
az adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki terméket a bejegyzett kereskedő átveszi,
c)
az adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki terméket a mentesített szervezet átveszi,
d)
a jövedéki termék importálása révén a jövedéki termék vámjogi szabadforgalomba bocsátásra kerül, kivéve ha
a jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás alá kerül,
e)
az adóraktári engedély hatályvesztését, visszavonását követően a jövedéki termék – az adófelfüggesztési
eljárás keretében végzett szállítás kivételével – elhagyja az adóraktár területét, vagy az adóraktári engedély
hatályvesztését, visszavonását követő 30. nap, ha a jövedéki termék az adóraktár területét korábban nem
hagyta el,
f)
az adóraktári engedély felszámolási eljárás miatti hatályvesztése esetén a jövedéki termék elhagyja az adóraktár
területét, kivéve ha a jövedéki terméket adófelfüggesztési eljárás keretében feladják,
g)
az adóraktári engedély végelszámolási eljárás miatti hatályvesztése esetén a jövedéki termék
– az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás kivételével – elhagyja az adóraktár területét, vagy
a végelszámolás kezdő időpontjától számított 180. nap, ha a jövedéki termék az adóraktár területét korábban
nem hagyta el, illetve
h)
a 3. § (1) bekezdés 44. pont a)–b) és d)–g) alpontja szerinti szabálytalanság az állami adó- és vámhatóság
tudomására jut.
(3) Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja
a)
az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az az időpont, amikor a jövedéki termék belföldre megérkezik,
b)
az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az az időpont, amikor a jövedéki terméket a címzett átveszi,
c)
az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az az időpont, amikor a szabálytalanság az állami adó- és vámhatóság
tudomására jut,
d)
az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben az az időpont, amikor a terméket előállítják, kínálják, értékesítik vagy
felhasználják,
e)
az (1) bekezdés f ) pontja szerinti esetben az az időpont, amikor az adóraktár engedélyese az egyéb ellenőrzött
ásványolajat szabadforgalomba bocsátja vagy a megfigyelt termék elhagyja az adóraktár területét,
f)
az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti esetben a szabadforgalomba bocsátás időpontja,
g)
az (1) bekezdés i) pontja szerinti esetben az az időpont, amikor a termék elhagyja a felhasználói engedélyes
üzemét, illetve
h)
az (1) bekezdés j) és k) pontja szerinti esetben a készletfelvétel időpontja.
(4) Az (1) bekezdéstől eltérően nem keletkezik adófizetési kötelezettség a légiutas-ellátási tevékenység keretében
importált, másik tagállamból belföldre behozott jövedéki termékre.
8. §

(1) Az adófizetési kötelezettség a
a)
7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a jövedéki termék EKO-n feltüntetett címzettjét, ennek hiányában
a jövedéki termék birtokosát,
b)
7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a csomagküldő kereskedőt,
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c)

7. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a szállításra a jövedéki biztosítékot nyújtó személyt és
a szabálytalanság elkövetésében résztvevő személyt,
d)
7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a termék birtokosát,
e)
7. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti esetben az adóraktár engedélyesét,
f)
7. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben a bejegyzett kereskedőt,
g)
7. § (1) bekezdés h) pontja szerinti esetben az importálót,
h)
7. § (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti esetben a felhasználói engedélyest vagy az adóraktár engedélyesét,
i)
7. § (1) bekezdés k) pontja szerinti esetben a jövedéki engedélyes kereskedőt,
j)
7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az adóraktár engedélyesét,
k)
7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a bejegyzett kereskedőt,
l)
7. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a mentesített szervezetet,
m)
7. § (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a vámjogi szabadforgalomba bocsátást kérő személyt vagy akinek
a megbízásából a vámjogi szabadforgalomba bocsátást kérték,
n)
7. § (2) bekezdés e)–g) pontja szerinti esetben a korábbi adóraktár engedélyesét vagy azt a személyt, akinek
a részére a jövedéki terméket átadják, illetve
o)
7. § (2) bekezdés h) pontja szerinti,
oa)
a 3. § (1) bekezdés 44. pont a) és b) alpontjában meghatározott szabálytalanság esetében
a jövedéki terméket feladó adóraktár engedélyesét, a bejegyzett feladót vagy azt a személyt,
aki az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállításra a jövedéki biztosítékot nyújtotta és
a szabálytalan kikerülésben résztvevő személyt, aki tudott vagy kellő gondosság mellett tudhatott
az adófelfüggesztési eljárás alóli kikerülés szabálytalan voltáról,
ob)
a 3. § (1) bekezdés 44. pont d) alpontjában meghatározott szabálytalanság esetében az adóraktár
engedélyesét,
oc)
a 3. § (1) bekezdés 44. pont e) alpontjában meghatározott szabálytalanság esetében a jövedéki
termék birtokosát és minden olyan személyt, aki a szabálytalan tárolásban részt vesz,
od)
a 3. § (1) bekezdés 44. pont f ) alpontjában meghatározott szabálytalanság esetében a jövedéki
termék előállítóját és minden olyan személyt, aki a szabálytalan előállításban részt vesz,
oe)
a 3. § (1) bekezdés 44. pont g) alpontjában meghatározott szabálytalanság esetében a szabálytalan
importálásban résztvevő személyt
terheli.
(2) Ha az (1) bekezdés alapján több személy kötelezett az adófizetésre, felelősségük egyetemleges.

7. Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól
9. §

(1) Mentesül az adófizetési kötelezettség alól
a)
a nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló
helyen, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítést végző üzlet és az üzlet áruellátását biztosító
raktár együttes területén kialakított adóraktár engedélyese a végső úti céllal harmadik országba utazó utas
részére értékesített jövedéki termékre,
b)
az adóraktár engedélyese az utasoknak történő felszolgálás céljából a harmadik országba közvetlenül repülő
repülőgépek részére átadott jövedéki termékre,
c)
az adóraktár engedélyese az adóraktárában adófelfüggesztési eljárás alatt álló,
ca)
minőség-ellenőrzés, adóellenőrzés céljára felhasznált, átadott jövedéki termékre,
cb)
megsemmisített jövedéki termékre,
d)
a közvetlen fogyasztásra szánt italt és az energiatermékek közé tartozó adózott adalék legfeljebb
0,2 térfogatszázalék arányban adózott üzemanyagba történő bekeverése során keletkezett energiaterméket
előállító személy, ha az összetevőkre megfizetett adó összege nem kevesebb mint a keverékükből előállított
jövedéki termék után fizetendő adó összege,
e)
az adóraktár engedélyese az adóraktárban adófelfüggesztési eljárás keretében tárolt, teljesen megsemmisült
vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termékre,
f)
az adóraktár engedélyese, a bejegyzett feladó vagy az a személy, aki az adófelfüggesztési eljárás keretében
végzett szállításra a jövedéki biztosítékot nyújtotta, az adófelfüggesztési eljárás keretében feladott és teljesen
megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termékre,
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g)

(2)

(3)

(4)

(5)

a 8. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti személy a szállítás során teljesen megsemmisült vagy
helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termékre,
h)
a felhasználói engedélyes a teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termékre,
i)
a diplomáciai és a konzuli képviselet és a diplomáciai és konzuli képviselet tagja, valamint a nemzetközi
szervezet és a nemzetközi szervezet tagja a harmadik országból vámmentesen behozható mennyiségű
jövedéki termékre,
j)
a mentesített szervezet a másik tagállamból behozott, legfeljebb az i) pont szerinti mennyiségű jövedéki
termékre,
k)
a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi
rendelet 25–27. és 107. cikke alapján harmadik országból jövedéki terméket vámmentesen behozó személy,
l)
az adóraktár engedélyese az adóraktárban adófelfüggesztési eljárás keretében tárolt, ETBE-előállítás céljára
felhasznált jövedéki termékre.
A jövedéki termék teljes megsemmisülését vagy helyrehozhatatlan károsodását az állami adó- és vámhatóság igazolja,
ha az (1) bekezdés f )–g) pontja szerinti személy kérésére az általa bemutatott bizonyítékok alapján megállapítható,
hogy a teljes megsemmisülés vagy a helyrehozhatatlan károsodás belföldön következett be, vagy ha ez nem
állapítható meg, de a teljes megsemmisülést vagy a helyrehozhatatlan károsodást belföldön fedezték fel.
Az (1) bekezdés e)–h) pontja szerinti személy, ha a jövedéki termék teljes megsemmisülése vagy helyrehozhatatlan
károsodása belföldön következik be,
a)
haladéktalanul bejelentést tesz a végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalommal az állami adó- és
vámhatósághoz,
b)
feltárja az eset körülményeit az állami adó- és vámhatóság vizsgálatáig,
c)
gondoskodik a helyszín biztosításáról és a további megsemmisülés megakadályozásáról.
Belföldön az állami adó- és vámhatóság
a)
a benyújtott bizonyítékok alapján bírálja el, hogy milyen mennyiség minősül a 3. § (1) bekezdés 45. pont
a) alpontja szerint teljesen megsemmisültnek vagy helyrehozhatatlanul károsodottnak,
b)
legfeljebb a végrehajtási rendeletben, csendes bor esetében pedig az agrárpolitikáért felelős miniszter
rendeletében meghatározott mértéket ismeri el a 3. § (1) bekezdés 45. pont b) alpontja szerinti hiányként.
Az állami adó- és vámhatóság a (4) bekezdés szerinti döntéséről, ha a jövedéki termék feladója nem belföldi személy,
kérésre tájékoztatja a jövedéki termék feladóját és a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságát.

8. Szabálytalanság az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás és a szabadforgalomba
bocsátott jövedéki termékek kereskedelmi célú és csomagküldő kereskedelem keretében végzett
szállítása során
10. §

(1) Ha az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás során szabálytalanság történik, akkor tekintendő belföldi
szabadforgalomba bocsátásnak, ha a szabálytalanságot belföldön követték el.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti elkövetés helye nem állapítható meg, de a szabálytalanságot belföldön észlelték,
a szabadforgalomba bocsátás helye és időpontja az, ahol és amikor a szabálytalanságot észlelték.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben az állami adó- és vámhatóság értesíti a feladás helye szerinti tagállam illetékes
hatóságát.
(4) Ha az adófelfüggesztési eljárás keretében szállított, belföldön feladott jövedéki termék nem érkezett meg
a rendeltetési helyére, de a szállítás során nem észleltek szabálytalanságot, ezt a körülményt úgy kell tekinteni, hogy
a szabadforgalomba bocsátás belföldön és az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás kezdetekor történt.
Ez alól kivétel, ha az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás kezdetét követő négy hónapon belül az állami
adó- és vámhatóság által elfogadott bizonyítékot mutatnak be az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás
belföldtől eltérő befejeződéséről vagy a szabálytalanság belföldtől eltérő elkövetésének helyéről.
(5) Ha az adófelfüggesztési eljárás keretében belföldről végzett szállítás során a jövedéki biztosítékot nyújtó személy
nem tudott vagy nem tudhatott arról, hogy a jövedéki termék nem érkezett meg a rendeltetési helyre, az állami adóés vámhatóság által erre irányuló közlést követően egy hónap áll rendelkezésére arra, hogy bizonyítékot nyújtson
be az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás befejeződéséről vagy a szabálytalanság elkövetésének
helyéről.
(6) Ha a (2) bekezdés és a (4) bekezdés szerinti esetben az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás kezdetét
követő három éven belül a szabálytalanság elkövetésének belföldtől eltérő helye bizonyítottá válik, a szabadforgalomba
bocsátás helyének a szabálytalanság elkövetésének helyét kell tekinteni. Ha az adófelfüggesztési eljárás keretében
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belföldtől eltérő helyről végzett szállítás kezdetét követő három éven belül a szabálytalanság elkövetésének belföldi
helye bizonyítottá válik, a szabadforgalomba bocsátás helyének belföldet kell tekinteni.
(7) Ha a (6) bekezdés szerinti esetben a szabálytalanság helye belföld, az állami adó- és vámhatóság értesíti annak
a tagállamnak az illetékes hatóságát, ahol az adót megfizették. Ha a (6) bekezdés szerinti esetben a szabálytalanság
helye belföldtől eltérő hely, az állami adó- és vámhatóság intézkedik a belföldön megfizetett adó visszatérítése vagy
levonása iránt azt követően, hogy a szabálytalanság elkövetése szerinti tagállamban az adót megfizették.
(8) Ha az adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék feladási helye és rendeltetési helye is belföld és
a jövedéki termék nem érkezett meg a rendeltetési helyére, de a szállítás során nem észleltek szabálytalanságot, ezt
a körülményt úgy kell tekinteni, hogy a szabadforgalomba bocsátás az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett
szállítás kezdetekor történt. Ez alól kivétel, ha az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás kezdetét követő
négy hónapon belül az állami adó- és vámhatóság által elfogadott bizonyítékot mutatnak be az adófelfüggesztési
eljárás keretében végzett szállítás befejeződéséről.
11. §

(1) Ha a belföldtől eltérő helyen szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék tagállamok közötti kereskedelmi célú
és csomagküldő kereskedelem keretében végzett szállítása során szabálytalanság történik, és a szabálytalanság
elkövetésének helye belföld, az adókötelezettség és az adófizetési kötelezettség belföldön keletkezik.
(2) Ha a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék tagállamok közötti kereskedelmi célú és csomagküldő
kereskedelem keretében végzett szállítása során történt szabálytalanság elkövetési helye nem állapítható meg, de
az észlelése belföldön történt, úgy kell tekinteni, hogy a szabálytalanságot belföldön követték el.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben a jövedéki termék beszerzését követő három éven belül bizonyítottá válik, hogy
a szabálytalanság elkövetésének helye belföldtől eltérő hely, az állami adó- és vámhatóság intézkedik a belföldön
megfizetett adó visszatérítése vagy levonása iránt azt követően, hogy a szabálytalanság elkövetése szerinti
tagállamban az adót megfizették.

9. Adó-visszaigénylés
12. §		
A megfizetett adó visszaigénylésére jogosult
a)
az a személy, aki adózott jövedéki terméket exportál,
b)
az adóraktár engedélyese a fogyasztásra alkalmatlanná vált és megsemmisített vagy jövedéki termék
előállítására felhasznált, adózott jövedéki termék után,
c)
a mentesített szervezet a 13. §-ban meghatározott feltételekkel és korlátokkal, a belföldön beszerzett, adózott
jövedéki termék után,
d)
a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék belföldről, kereskedelmi céllal másik tagállamba történő
szállítása esetén az EKO szerinti szállító, ha bemutatja az EKO-nak a jövedéki termék címzett által történt
átvételét igazoló példányát és a címzett tagállam hatóságának igazolását a jövedéki adó megfizetéséről vagy
annak biztosításáról,
e)
a csomagküldő kereskedő, ha a másik tagállamban megfizette a jövedéki adót és erről bemutatja a másik
tagállam illetékes hatóságának igazolását,
f)
a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék belföldről, kereskedelmi céllal másik tagállamba történő
szállítása esetén az EKO szerinti szállító és a csomagküldő kereskedő, ha a szállítás során nem belföldön
elkövetett szabálytalanságot követően a 11. § szerint megfizették a jövedéki adót és erről bemutatja a másik
tagállam illetékes hatóságának igazolását,
g)
az a személy, aki adózott jövedéki terméket olyan tevékenységhez használ fel, amelyre adófizetési kötelezettség
alóli mentesülés érvényesíthető,
h)
a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adóraktár engedélyese által a másik tagállamba utazó utas részére
értékesített, majd az utastól az adóraktár engedélyese által visszavásárolt, adózott jövedéki termék után,
i)
a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés alapján az adó alól mentesített, a)–h) pont alá nem sorolható
személy, szervezet.
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(1) A megfizetett adó visszaigénylésére jogosult viszonosság esetén
a)
a diplomáciai és konzuli képviselet, valamint a nemzetközi szervezet a számviteli nyilvántartásban
a rendeltetésszerű működéshez szükséges pénzügyi kiadásként kimutatott hivatalos célra beszerzett
következő jövedéki termék után:
aa)
a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi
jelzéseinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó szeszes
ital tekintetében 1500 liter/év mennyiségben, az egyéb alkoholtermékek tekintetében mennyiségi
korlátozás nélkül,
ab)
a cigaretta tekintetében 60 000 szál cigaretta/év mennyiségben, az egyéb dohánygyártmányok
tekintetében mennyiségi korlátozás nélkül,
b)
a diplomáciai és konzuli képviselet tagja és a nemzetközi szervezet tagja személyes célra, de legfeljebb
300 ezer forint értékben beszerzett következő jövedéki termék után, amelybe beleszámítandó a termékek
és igénybe vett szolgáltatások után az általános forgalmi adóról szóló törvény (a továbbiakban: áfatörvény)
szerint visszaigényelt általános forgalmi adó:
ba)
üzemanyag tekintetében 2000 liter/év vagy kg/év mennyiségben,
bb)
a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi
jelzéseinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó szeszes ital
tekintetében 150 liter/év mennyiségben, egyéb alkoholtermékek tekintetében mennyiségi korlátozás
nélkül,
bc)
cigaretta tekintetében 25 000 szál cigaretta/év mennyiségben, az egyéb dohánygyártmányok
tekintetében mennyiségi korlátozás nélkül.
(2) A viszonosság tekintetében a külpolitikáért felelős miniszter nyilatkozata az irányadó.
(3) Az Észak-atlanti Szerződésben részes állam fegyveres erejét, polgári állományát és éttermét, kantinját, vagy
a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés alapján a szerződésben részes más állam fegyveres erejét, polgári
állományát megillető adó-visszaigénylési jogosultságot a Magyar Honvédség képviselőjeként a Magyar Honvédség
pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szerve gyakorolja.

III. FEJEZET
ENGEDÉLYEK
10. Engedélyek megadása
14. §

(1) E törvény szerinti engedélyre olyan személy jogosult,
a)
aki könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvezetés szabályai vagy egyéni vállalkozó és mezőgazdasági
őstermelő esetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint tesz eleget,
b)
aki nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
c)
akinek nincs meg nem fizetett köztartozása, társadalombiztosításijárulék-tartozása kivéve, ha arra részletfizetést
vagy fizetési halasztást engedélyeztek,
d)
aki jövedéki biztosítékot nyújt,
e)
aki rendelkezik azokkal a hatósági engedélyekkel, igazolásokkal, amelyeket jogszabály a folytatni kívánt
tevékenység gyakorlásához külön előír,
f)
akinél a tevékenység gyakorlásához és az ellenőrzések folytatásához szükséges tárgyi feltételek adottak,
g)
akit vagy akinek vezetőjét, vezető tisztségviselőjét
ga)
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 2013. június 30-án hatályos gazdasági vagy
a közélet tisztasága elleni,
gb)
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. vagy XXXVIII–XLIII.
Fejezetében meghatározott
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem ítélték el vagy a kérelem benyújtásakor már mentesült a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól.
(2) Az állami adó- és vámhatóság az engedély iránti kérelmet 30 napon belül, az eseti bejegyzett kereskedő és a bejegyzett
feladó esetében 15 napon belül bírálja el, amelyet az állami adó- és vámhatóság kivételesen indokolt esetben egy
alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthat.
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(3) Egy adott, földrajzilag körülhatárolt hely telephelyként való működése a kérelmező részére nem engedélyezhető,
ha a korábban ott folytatott, e törvény hatálya alá tartozó tevékenységgel összefüggésben megállapított adó-,
bírság-, pótléktartozás vagy zárjegyhiánnyal kapcsolatos tartozás nem került megfizetésre, feltéve, hogy a tartozást
eredményező tevékenységet
a)
a kérelmező, a kérelmező Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli
hozzátartozója, illetve élettársa folytatta, vagy
b)
olyan jogi személy folytatta,
ba)
amely a kérelmezőben a Ptk. szerinti többségi befolyással rendelkezik,
bb)
amelynek a tartozás felhalmozásának időszakában vezető tisztségviselője, annak Ptk. szerinti közeli
hozzátartozója vagy élettársa a kérelmező jogi személyben a Ptk. szerinti többségi befolyással
rendelkezik,
bc)
amelyben a tartozás felhalmozásának időszakában a Ptk. szerinti többségi befolyással rendelkező
személy a Ptk. szerinti többségi befolyással rendelkezik a kérelmezőben, vagy
bd)
amelyben a kérelmezőnek, a kérelmező Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának, illetve élettársának,
a kérelmező vezető tisztségviselőjének, a kérelmező vezető tisztségviselője Ptk. szerinti közeli
hozzátartozójának illetve élettársának a Ptk. szerinti többségi befolyása volt a tartozás felhalmozásának
időszakában.

11. Engedély hatályvesztése, felfüggesztése, visszavonása
15. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság által kiadott engedély hatályát veszti, ha
a)
az engedélyes magánszemély meghal, kivéve, ha örököse a tevékenység folytatásának szándékát a halál
bekövetkezését követő 30 napon belül az állami adó- és vámhatósághoz bejelenti és az e törvényben előírt,
az engedélyesek által teljesítendő feltételeknek megfelel;
b)
a jogi személy engedélyes jogutód nélkül megszűnik;
c)
az engedélyt visszaadják.
(2) Az állami adó- és vámhatóság az engedély megadásánál figyelembe vett vagy az engedély kiadását követően
teljesítendő feltételek teljesülését és a tevékenység végzésének körülményeit folyamatosan vizsgálja.
(3) Ha az engedély megadásánál figyelembe vett vagy az engedély kiadását követően teljesítendő feltételek teljes vagy
részleges elmaradása, vagy a tevékenység végzésének valamely körülménye a tevékenység ellenőrizhetőségét vagy
az adófizetési kötelezettség teljesítését
a)
veszélyezteti, és
aa)
a hiányosság megszüntetésére 30 napon belül van lehetőség, az állami adó- és vámhatóság
az engedélyt a hiányosság megszüntetéséig, de legfeljebb 30 napra felfüggeszti és ha az engedélyes
a kitűzött határidő elteltéig a hiányosságot nem szünteti meg, az engedélyt visszavonja,
ab)
a hiányosság megszüntetésére 30 napon belül nincs lehetőség, az állami adó- és vámhatóság
az engedélyt visszavonja,
b)
nem veszélyezteti, az állami adó- és vámhatóság felszólítja az engedélyest a hiányosság megszüntetésére és ha
az engedélyes a felszólításban meghatározott határidőn belül nem szünteti meg a hiányosságot, az engedélyt
visszavonja.
(4) Az engedély visszavonásáról és az engedély felfüggesztéséről hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül azonnal
végrehajtható.
(5) Az engedély felfüggesztéséről hozott döntés hatálya nem terjed ki a (8) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységre, ha
a termelés leállítása műszaki, biztonsági, vagy katasztrófavédelmi szempontból indokolatlan kockázatokkal, károkkal
járna.
(6) Az (5) bekezdés szerinti feltétel fennállását az állami adó- és vámhatóság az engedélyes kérelmére az engedélyben
rögzítheti.
(7) Ha az engedély felfüggesztésére okot adó körülményt az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus
rendszer észleli, az elektronikus rendszer automatikus intézkedése útján megtagadja az elektronikus átvételi
elismervény továbbítását és az e-TKO tervezet jóváhagyását, továbbítását, valamint erről értesíti az engedélyest.
(8) A (7) bekezdés szerinti automatikus intézkedést az állami adó- és vámhatóság soron kívül, de legkésőbb 3 napon belül
felülvizsgálja és fenntartásának szükségessége esetén indokolt döntést hoz az engedély felfüggesztéséről, amely ellen
önálló fellebbezésnek van helye. Ha a felülvizsgálat eredményeként az intézkedés fenntartása nem indokolt, az állami
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adó- és vámhatóság automatikusan megszünteti, és erről az engedélyest tájékoztatja. Az engedély felfüggesztésének
időtartama alatt
a)
az állami adó- és vámhatóság – az engedélyes értesítése mellett – az uniós számítógépes rendszerben
az engedélyes által kiállított elektronikus okmányt nem hagyja jóvá, nem továbbítja, az engedélyes részére
elektronikus okmányt nem küld meg, nem továbbít, zárjegyet nem bocsát rendelkezésre,
b)
az engedélyes jövedéki terméket szabadforgalomba nem bocsáthat, adófelfüggesztési eljárás keretében nem
adhat fel és nem vehet át, szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméket nem forgalmazhat, és
c)
az engedélyes jövedéki terméket nem állíthat elő, nem használhat fel, adófizetési kötelezettség alóli
mentesülést eredményező tevékenységet nem végezhet.
(9) A (3) bekezdéstől eltérően közteher nem teljesítése, továbbá köztartozás megállapítása esetén az állami adó- és
vámhatóság abban az esetben vonja vissza az engedélyt, ha az engedélyes
a)
bármely adónemben fennálló közteherfizetési kötelezettségét vagy tartozását az esedékességet követő
60 napon belül nem teljesítette, feltéve, hogy a kötelezettség összege a 100 ezer forintot meghaladja, kivéve,
ha az engedélyes az engedély visszavonására irányuló hatósági eljárás megkezdéséig a kötelezettségét
megfizette, vagy arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek, vagy
b)
terhére a vizsgált időszakra vonatkozó közteherfizetési kötelezettség 10 százalékát meghaladó köztartozást
jogerősen állapít meg és a magatartás jellegére tekintettel az adóbírság mérséklését az Art. kizárja.

12. Engedéllyel rendelkezők
16. §

(1) Az engedélyes által vezetett nyilvántartás adatai egyértelműen hozzárendelhetők az azok alapjául szolgáló
bizonylatokhoz.
(2) Az engedélyesnek az előállított, felhasznált, tárolt, forgalmazott, szállított jövedéki termék eredetét hitelt érdemlően
igazolnia kell.
(3) Az engedélyben rögzített, valamint az állami adó- és vámhatóság által elfogadott egyéb, engedélykérelemben
megadott adat változását a 24. § (1) bekezdése szerint a változást követő munkanapon adatszolgáltatásra kötelezett
engedélyes ezen adatszolgáltatás keretében, egyéb engedélyes a változást követő 8 napon belül bejelenti az állami
adó- és vámhatóságnak abban az esetben is, ha az egyébként az engedély módosítását nem igényli.

17. §

(1) Az adóraktár engedélyese, a felhasználói engedélyes és a jövedéki engedélyes kereskedő készletfelvétellel
a)
évente, a tárgyév utolsó napjával vagy a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó az üzleti év
mérlegfordulónapjával megállapítja,
b)
az engedély hatályvesztésének, visszavonásának napjával megállapítja,
c)
az állami adó- és vámhatóság által kezdeményezett készletfelvétel esetén az ellenőrzés napjával megállapítja,
és
d)
az a)–c) pontban meghatározottakon túl – választása szerint – félévente, negyedévente vagy havonta
megállapíthatja
a tényleges készletet.
(2) Az (1) bekezdés a)–b) és d) pontja szerinti készletfelvételt az adóraktár engedélyese, a felhasználói engedélyes és
a jövedéki engedélyes kereskedő az azt megelőző 3. napig bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak.
(3) Az (1) bekezdés szerinti készletfelvételre
a)
adóraktár engedélyese esetében – az (1) bekezdés d) pontja szerinti eset kivételével – az állami adó- és
vámhatóság jelenlétében és ellenőrzése mellett,
b)
egyéb esetben az állami adó- és vámhatóság döntése alapján az állami adó- és vámhatóság jelenlétében és
ellenőrzése mellett
kerülhet sor.
(4) A készletfelvétellel megállapított tényleges készlet és a nyilvántartás szerinti készlet különbözetével az elszámolási
időszak zárókészletét módosítani kell.

13. Jövedéki biztosíték
18. §

(1) Az adófelfüggesztési eljárás keretében történő szállítással, tárolással és az adófizetési kötelezettség teljesítésével járó
adókockázatra jövedéki biztosítékot kell nyújtani.
(2) A jövedéki biztosíték készpénz, pénzügyi biztosíték és a (16) bekezdés szerinti készfizető kezesség lehet.
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(3) Készpénzben nyújtott jövedéki biztosítéknak minősül az állami adó- és vámhatóság által megadott jövedéki biztosíték
számlára, jövedéki biztosíték céljára történő átutalás. A készpénzben nyújtott jövedéki biztosíték után az állami adóés vámhatóságnak kamatfizetési kötelezettsége nincs.
(4) Pénzügyi biztosítékként a visszavonhatatlan vagy a kizárólag olyan visszavonható pénzügyi biztosíték fogadható el,
amely a visszavonás lehetőségét az állami adó- és vámhatóság jóváhagyásához is köti.
(5) Nem fogadható el a pénzügyi biztosíték, ha az azt nyújtóval szemben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló törvény szerinti kivételes intézkedés alkalmazására került sor vagy ha az azt nyújtónál a biztosítókról és
a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerinti biztosítási szükséghelyzet alakult ki.
(6) Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítással együtt járó adókockázatra jutó pénzügyi biztosítéknak
a jövedéki termék kiszállítását követően még 4 hónapig, az adófizetési kötelezettség teljesítésével járó adókockázatra
jutó pénzügyi biztosítéknak a jövedéki termék szabadforgalomba bocsátását követően még 60 napig kell
érvényesíthetőnek lennie, az adókockázatra jutó készpénzben nyújtott jövedéki biztosíték pedig ugyanezen határidők
leteltéig nem fizethető vissza a biztosítékot nyújtónak.
(7) Jövedéki termék tagállamok közötti vagy másik tagállamon keresztül harmadik országba történő szállításának
adókockázatát fedező pénzügyi biztosítékul az Európai Unió valamennyi tagállamában érvényesíthető pénzügyi
biztosítékot kell nyújtani.
(8) A jövedéki biztosíték az esedékességkor végrehajtható adó-, bírság-, pótléktartozásra, zárjegyhiányra és az engedélyest
terhelő egyéb költség fedezetére vehető igénybe a végrehajtás szabályai szerint. A követelés érvényesítésére külön
végzés nélkül jogosult az állami adó- és vámhatóság.
(9) A jövedéki biztosíték összegének csökkentése esetén az állami adó- és vámhatóság haladéktalanul intézkedik
a különbözet felszabadításáról vagy visszafizetéséről.
(10) Az engedély hatályvesztése, visszavonása esetén a jövedéki biztosíték a (8) bekezdés szerinti kötelezettségek
teljesítését követően szabadítható fel.
(11) Ha a jövedéki termék harmadik országba történő kivitele másik tagállam(ok)on keresztül és a 83/1996. (VI. 14.)
Korm. rendelettel kihirdetett, az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezményben foglaltak alapján történik,
az egyezmény szerinti biztosíték az adófelfüggesztéssel történő szállításra jutó jövedéki biztosítéknak minősül.
(12) Kérelemre engedélyezhető, hogy a jövedéki biztosítékot az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett feladó helyett
a fuvarozó, a címzett, a jövedéki termék tulajdonosa vagy azok közül több személy együttesen, továbbá készfizető
kezesség esetén a (16) bekezdés szerinti kezességvállalási engedéllyel rendelkező személy nyújtsa.
(13) Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállításra jutó jövedéki biztosíték az adófelfüggesztési eljárás
keretében végzett szállítás 53. § (3) bekezdése szerinti befejeződésekor használható fel ismételten.
(14) Az adókockázat szempontjából az egyéb ellenőrzött ásványolajnak minősülő gázolaj adótartalmát az üzemanyagcélú
gázolaj adómértékének alapulvételével kell meghatározni.
(15) Nem kell jövedéki biztosítékot nyújtania a központi költségvetési szervnek.
(16) Az (1) bekezdés szerinti adókockázatért vagy annak meghatározott részéért készfizető kezességet vállalhat, aki
rendelkezik az állami adó- és vámhatóság által a (17) bekezdésben meghatározott feltételekkel kiadott, hatályos
kezességvállalási engedéllyel, amely tartalmazza a kezességgel összességében vállalható legmagasabb összeghatárt,
valamint az engedély időbeli hatályát.
(17) Az állami adó- és vámhatóság a kezességvállalást annak a kérelmezőnek engedélyezi, aki
a)
nem minősül az Art. szerinti kockázatos adózónak, és
b)
biztosítékot nyújt
ba)
– a kezességvállalás időpontját követően még legalább 4 hónapig érvényesíthető – pénzügyi
biztosíték vagy
bb)
készpénz
formájában.
(18) A (16) bekezdés szerinti kezességet csak írásban, kezességi nyilatkozattal lehet vállalni. Ha a kezességi nyilatkozatot
az állami adó- és vámhatóság elfogadja, azt bevonja, és a kezességvállalási engedélyhez nyújtott biztosítékból
a kezességi nyilatkozatban vállalt összeget elkülönítetten kezeli.

14. Adóraktári engedély
19. §

(1) Jövedéki termék adóraktárban állítható elő és tárolható az adófizetési kötelezettség keletkezéséig, kivéve
a)
az ellenőrzött energiaterméken kívüli energiaterméket,
b)
a magánfőzésben előállított párlatot,
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c)

a közvetlen fogyasztásra szánt italt, ha az összetevőkre megfizetett adó összege nem kevesebb mint
a keverékükből előállított jövedéki termék után fizetendő adó összege,
d)
az adófizetési kötelezettség alól mentesült, magánszemély által előállított sört, csendes bort, habzóbort, egyéb
csendes és habzó erjesztett italt,
e)
a kisüzemi bortermelő által előállított csendes bort, valamint előállítható vagy tárolható palackos erjesztésű
habzóbort,
f)
a tudományos és oktatási célra előállított és felhasznált alkoholterméket,
g)
a hulladékhasznosítási tevékenység során – a 48. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése
mellett – köztes fázisban keletkezett egyéb ellenőrzött ásványolajat,
h)
a biológiai ecet előállítása során – a 48. § (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése mellett –
köztes fázisban keletkezett alkoholterméket,
i)
az energiatermékek közé tartozó adózott adalék legfeljebb 0,2 térfogatszázalék arányban adózott üzemanyagba
történő bekeverése során keletkezett energiaterméket.
(2) Adózatlan jövedéki termékből az adófizetési kötelezettség alól mentesült jövedéki termék vagy egyéb termék
adóraktárban állítható elő.
20. §

(1) Adóraktári engedélyre – az engedélyek megadásának általános szabályain kívül – olyan személy jogosult,
a)
aki a jogszabályi követelményeknek megfelelő elektronikus nyilvántartást vezet,
b)
aki a végrehajtási rendelet szerinti jövedéki ügyintézői szakképesítéssel rendelkezik vagy jövedéki ügyintézőt
foglalkoztat,
c)
akinél a jövedéki termékek előállításához, felhasználásához és biztonságos tárolásához szükséges tárgyi
feltételek adottak,
d)
akinél az előállított, felhasznált, tárolt jövedéki termékek és a jövedéki termékek felhasználásával előállított
termékek pontos mennyiségi számbavételéhez szükséges tárgyi feltételek adottak,
e)
aki részletesen bemutatja az adóraktárban végezni kívánt tevékenységet.
(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti leírásban kell bemutatni
a)
tevékenységét már folytató adóraktár esetén a 88. § (4) bekezdése alapján kért eltérés indokát,
b)
a mintavételi szabályzatot, amennyiben tevékenysége során a 9. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti
adófizetési kötelezettség alóli mentesülést kíván érvényesíteni.
(3) Az adóraktár engedélyesének – kivéve, ha az adóraktár engedélyese a számvitelről szóló törvény szerint nem
kötelezett könyvvizsgálatra – az adóraktári engedély kiadása évét követő évtől független könyvvizsgáló által
hitelesített (auditált) mérleggel kell rendelkeznie.
(4) Az adóraktár engedélyese köteles kijelölni és az állami adó- és vámhatóság felé bejelenteni egy olyan személyt, aki
a telephelyen az ellenőrzési feltételek helyszíni biztosításáért, valamint az állami adó- és vámhatósággal történő
kapcsolattartásért felelős.
(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség teljesíthető az állami adó- és vámhatóság által rendelkezésre bocsátott,
nyilvántartás vezetésére, valamint a jövedéki okmányok és adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványok kiállítására
alkalmas számítógépes programmal.

15. Adóraktár jövedéki biztosítéka
21. §

(1) Az adóraktár engedélyese által nyújtott jövedéki biztosíték összegének a 81. § szerinti adóelőleg összegével
csökkentve – a 18. § (12) bekezdése szerinti kivétellel – el kell érnie
a)
az adóraktárban adófelfüggesztési eljárás keretében tárolt, nem az adóraktár engedélyese által előállított
jövedéki termékek adótartalmának összegét,
b)
azon jövedéki termékek adótartalmának összegét, amelyeket az 53. § (2) bekezdése szerint elkezdődött,
de az 53. § (3) bekezdése szerint még be nem fejeződött adófelfüggesztési eljárás keretében
– az energiatermékek csővezetékes szállításának kivételével – szállítanak és
c)
az adóraktár engedélyesét terhelő, meg nem fizetett adófizetési kötelezettség összegét.
(2) Az adóraktár engedélyese által nyújtandó jövedéki biztosíték összege
a)
jövedéki termék előállítását végző adóraktár esetében, ha egy hónapra vetítve átlagosan az adófelfüggesztési
eljárás keretében feladott és a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek mennyiségének legalább
75%-át az adóraktár engedélyese állította elő, vagy ha egy hónapra vetítve átlagosan az általa adófelfüggesztési
eljárás keretében átvett jövedéki termékek mennyiségének legalább 75%-át adófizetési kötelezettség alóli
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mentesülést eredményező célra használta fel, az adóraktári tevékenység 2 éve történő folytatása esetén
10%-kal, majd évente további 10%-kal, de legfeljebb 80%-kal,
b)
egyébként az adóraktári tevékenység 2 éve történő folytatása esetén 10%-kal, majd évente további 10%-kal,
de legfeljebb 30%-kal
csökken.
Nincs helye a jövedéki biztosíték (2) bekezdés szerinti csökkentésének
a)
ha az adóraktár engedélyese az Art. szerinti kockázatos adózónak minősül,
b)
az (5) bekezdés, a (6) bekezdés b) pontja, a (7) bekezdés, a 134. § (5) bekezdése és a 142. § (2) bekezdése szerinti
esetben.
Az (1) bekezdéstől eltérően az adóraktár engedélyesének nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani
a)
az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és
a készletezés rendjéről szóló, az energiapolitikáért felelős miniszter rendelete szerinti normatív energiahordozókészletre, valamint biztonsági energiahordozó-készletre,
b)
a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény szerint tárolt energiatermék
készletére,
c)
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény
szerinti dohány-kiskereskedelmi ellátónál tárolt dohánygyártmány készletére.
Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően a nem magáncélú légiközlekedési tevékenységet végző légijármű kiszolgálását
végző adóraktár engedélyesének a tárolt repülőgép üzemanyag készletére legfeljebb 200 millió forint összegben kell
jövedéki biztosítékot nyújtani.
Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően az adóraktár engedélyesének nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani
a)
az adóraktár engedélyesének telephelyei közötti szállításra,
b)
az 1 milliárd forintot meghaladó összegre.
Az (1) bekezdéstől eltérően az adóraktár engedélyesének nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani az 5 milliárd forintot
meghaladó összegre.
E § alkalmazásában jövedéki termék előállítását végzi az adóraktár engedélyese minden olyan esetben, amikor
az adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék átvételét követő, változatlan összetételben történő
tárolásán, adófizetési kötelezettséget keletkeztető felhasználásán, valamint adófelfüggesztési eljárás keretében
történő feladásán vagy szabadforgalomba bocsátásán kívüli tevékenységet végez a jövedéki termékkel vagy
terméken.
Nem kell alkalmazni a 15. § (3) bekezdése szerinti engedély felfüggesztést, ha az (1)–(7) bekezdés figyelembevételével
nyújtandó jövedéki biztosíték összege legfeljebb 10 ezer forinttal vagy 0,1%-kal, a két tényező közül a nagyobb
összegű értékkel, haladja meg az adóraktár engedélyese által ténylegesen nyújtott jövedéki biztosíték összegét.
A (2) bekezdés alkalmazásában az azonos tevékenység végzésére jogosító, az állami adó- és vámhatóság vagy jogelődje
által kiadott engedély alapján a saját vagy a jogelőd által 10 évnél nem régebben végzett tevékenység időtartama
beszámít a biztosítékcsökkentés alapjául szolgáló időtartamba kivéve azt az időszakot, amelyben az időszakot
beszámítani kívánó vagy jogelődje az Art. szerinti kockázatos adózónak minősült. Az engedélyes kérelmére az azonos
tevékenység végzésére jogosító, az állami adó- és vámhatóság vagy jogelődje által kiadott engedély alapján más
engedélyes által 10 évnél nem régebben végzett tevékenység időtartamát is beszámítja az állami adó- és vámhatóság,
ha az engedélyes a beszámítani kívánt tevékenységet folytató jogi személy legalább 40 százalék szavazati joggal
rendelkező tagja (részvényese) volt a beszámítani kívánt időszakban, kivéve azt az időszakot, amelyben a beszámítani
kívánt tevékenységet folytató jogi személy az Art. szerinti kockázatos adózónak minősült.
A (2) bekezdés alkalmazásában a bejegyzett kereskedői engedéllyel 10 évnél nem régebben végzett tevékenység
időtartama beszámít a biztosítékcsökkentés alapjául szolgáló időtartamba, kivéve azt az időszakot, amelyben
az időszakot beszámítani kívánó az Art. szerinti kockázatos adózónak minősült.

16. Az adóraktár működése
22. §

(1) Az adóraktár engedélyese az adóraktárában tárolt adózott jövedéki terméket – kivéve az LPG-t és az egyéb
cseppfolyósított szénhidrogént – az adófelfüggesztés alatt álló jövedéki terméktől elkülönítve tárolja.
(2) Az állami adó- és vámhatóság a 20. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feltétel teljesítése érdekében előírhatja
az adóraktárban
a)
a tárolótartályok hitelesítését,
b)
hitelesített mérőeszközök alkalmazását, vagy
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c)
hatósági zár alkalmazását.
Az adóraktár engedélyese a jövedéki termék értékesítéséről kiállított számlán a jövedéki termék KN-kódját is feltünteti.
Az adóraktári engedély felfüggesztését az adóraktár engedélyese is kérheti legfeljebb 1 évre.
Több telephellyel rendelkező adóraktár engedélyese esetében az állami adó- és vámhatóság telephelyenként
vizsgálja a 15. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését és alkalmazza a 15. § (7) bekezdése szerinti
automatikus intézkedést.
Ha az adóraktár engedélyese több telephely működtetésére rendelkezik jogosultsággal és e jogosultsága csak az egyik
telephelyre vonatkozóan szűnik meg, a hatályvesztést vagy az engedély visszavonása esetén az erről szóló határozat
közlését követő 8 napon belül köteles az adóraktár engedélyese a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus
nyilvántartását a telephelyre vonatkozóan a hatályvesztés napjával lezárni, és készletfelvétellel megállapítani
a tényleges zárókészletet.
Ha az adóraktár engedélyesének valamennyi telephelyére vonatkozóan hatályát veszti az adóraktári engedélye,
valamennyi telephelyére vonatkozóan kell a (6) bekezdés szerint eljárni, és telephelyenként részletezve kell az abban
meghatározott kötelezettséget teljesíteni.

17. Az adóraktár nyilvántartási kötelezettsége, adatszolgáltatás
23. §		
Az elektronikus nyilvántartás alapján jövedéki termékenként és összesítve megállapítható és ellenőrizhető
a)
a termék-előállításhoz felhasznált jövedéki és a végrehajtási rendeletben meghatározott egyéb termék
mennyisége,
b)
az előállított jövedéki és a végrehajtási rendeletben meghatározott egyéb termék mennyisége,
c)
az adóraktárban tárolt adózott termék mennyisége,
d)
az adófelfüggesztési eljárás keretében tárolt, átvett és feladott jövedéki termék mennyisége, az utóbbi esetben
külön szerepeltetve az 53. § (3) bekezdése szerint már befejeződött és még be nem fejeződött szállítást,
e)
a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék mennyisége,
f)
azon jövedéki termék mennyisége, amelyekre az adóraktár engedélyese mentesült az adófizetési kötelezettség
alól,
g)
az adóraktár engedélyesét terhelő, meg nem fizetett adófizetési kötelezettség összege,
h)
az átvett zárjegyekről a 78. § szerinti adatok.
24. §

(1) Az adóraktár engedélyese az elektronikus nyilvántartás végrehajtási rendeletben meghatározott adatait – ha
az adatokban változás következett be – a változást követő munkanapon, a 21. § (7) bekezdése szerinti összegű
biztosíték nyújtása esetén, valamint ha az adóraktár engedélyese a Magyar Honvédség vagy a rendőrség, a tárgyhót
követő hónap 5. napjáig, telephelyenkénti bontásban megküldi az állami adó- és vámhatóságnak. Több műszakos
üzemelés esetén a tárgynapon megkezdett, de a következő napra átnyúló műszak alatt történt jelentésköteles
változásra vonatkozó adatokat a műszak befejezésének napján kell megküldeni az állami adó- és vámhatóságnak.
(2) Az adatszolgáltatásnak ki kell terjednie
a)
az előállított jövedéki termék mennyiségére,
b)
a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék mennyiségére,
c)
az átvett zárjegyekről a 78. § szerinti adatokra,
d)
az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés elszámolására,
e)
a 17. § (4) bekezdése szerinti készletkülönbözet elszámolására,
f)
az adózott termékkészlet változására,
g)
a 120. § (3) bekezdés szerinti jegyzőkönyvre, és
h)
a 89. § (2) bekezdése szerinti jegyzőkönyvre.
(3) Az adatszolgáltatásának nem kell kiterjednie az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatokra, ideértve
a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatokat, ha az adóraktár engedélyese a jövedéki termék szabadforgalomba
bocsátásáról az EKO adattartalmával megegyező adatokat a szabadforgalomba bocsátással egyidejűleg megküldi
az állami adó- és vámhatóságnak.
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(4) Az adóraktár engedélyese
a)
a (2) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatást, valamint az (5) bekezdés szerinti bejelentéseket akkor
is a változást követő munkanapon küldi meg az állami adó- és vámhatóságnak, ha az (1) bekezdés szerint
egyébként nem kötelezett a változást követő munkanapon teljesítendő adatszolgáltatásra, és
b)
a 21. § (7) bekezdése szerinti összegű biztosíték nyújtása esetén a jövedéki termék szabadforgalomba
bocsátásáról az EKO adattartalmával megegyező adatokat a szabadforgalomba bocsátással egyidejűleg küldi
meg az állami adó- és vámhatóságnak.
(5) Az adóraktár engedélyese az adatszolgáltatás keretében teszi meg az e törvényben és a végrehajtási rendeletben
meghatározott bejelentéseit az állami adó- és vámhatóságnak, kivéve az azonnal vagy papíralapon teljesítendő, így
a 9. § (3) bekezdése szerinti, a (6) bekezdés szerinti, az 54. § (8) bekezdése szerinti, az 58–60. § szerinti és a 88. §
(3) bekezdése szerinti bejelentéseit.
(6) Az adóraktár engedélyesének számítógépes rendszerében bekövetkezett üzemzavart az adóraktár engedélyese
haladéktalanul írásban bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak.
(7) Ha az adatszolgáltatásra üzemszünet vagy az adóraktár engedélyesének számítógépes rendszerében bekövetkezett
üzemzavar miatt nincs lehetőség, az üzemszünet, üzemzavar végét követően az adóraktár engedélyese haladéktalanul
megküldi az állami adó- és vámhatóságnak az elmaradt adatszolgáltatásokat.
(8) Ha az adóraktár engedélyese hibás adatszolgáltatást küldött az állami adó- és vámhatóságnak, a hiba észlelését
követően a következő adatszolgáltatásban, az (1) bekezdés szerint a változást követő munkanapon adatszolgáltatásra
nem kötelezett adóraktár engedélyese haladéktalanul jelzi a hibát is.
(9) Az elektronikus nyilvántartásban az energiatermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó
erjesztett ital, a köztes alkoholtermék és az alkoholtermék KN-kód szerinti bontásban, a dohánygyártmányok
dohánygyártmányonként a jövedéki adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben szerepelnek.
(10) Az adóraktár engedélyese az elektronikus átvételi elismervény kiállítását követően a jövedéki terméket haladéktalanul
felveszi elektronikus nyilvántartásába.

18. A bejegyzett kereskedői engedély
25. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság által engedélyezett bejegyzett kereskedő az engedélyében szereplő telephelyén
jogosult a jövedéki termék átvételére.
(2) A bejegyzett kereskedő az átvett zárjegy nélküli jövedéki terméket a jövedéki engedélyes kereskedelmi készletétől
elkülönítve, egyértelműen azonosítható módon köteles tárolni. A zárjegy nélküli jövedéki terméket a zárjegy
felhelyezését követően kell a jövedéki engedélyes kereskedelmi készletbe felvenni.
(3) A bejegyzett kereskedőnek az engedély kiadása évét követő évtől független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált)
mérleggel kell rendelkeznie.
(4) A bejegyzett kereskedő által nyújtott jövedéki biztosíték összegének – a 18. § (12) bekezdése szerinti kivétellel – el kell
érnie az adófelfüggesztési eljárás keretében átvett azon jövedéki termékek adótartalmának összegét, amelyek után
a bejegyzett kereskedő az adót nem fizette meg.

19. Az eseti bejegyzett kereskedő
26. §		
Eseti bejegyzett kereskedői engedélyre – az engedélyek megadásának általános szabályaitól eltérően – olyan személy
jogosult
a)
aki nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
b)
akinek nincs meg nem fizetett köztartozása, társadalombiztosításijárulék-tartozása, kivéve, ha arra
részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek,
c)
aki az adófelfüggesztési eljárás keretében átvett jövedéki termékek adótartalmával megegyező összegű
jövedéki biztosítékot nyújt.

20. Bejegyzett feladó
27. §

(1) A bejegyzett feladónak az engedély kiadása évét követő évtől független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált)
mérleggel kell rendelkeznie.
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(2) A bejegyzett feladó által nyújtott jövedéki biztosíték összegének – a 18. § (12) bekezdése szerinti kivétellel – el
kell érnie azon jövedéki termékek adótartalmának összegét, amelyek adófelfüggesztési eljárás keretében végzett
szállítása az 53. § (2) bekezdése szerint elkezdődött, de az 53. § (3) bekezdése szerint még nem fejeződött be.

21. Jövedéki engedélyes kereskedő
28. §

(1) A jövedéki engedélyes kereskedő által nyújtandó jövedéki biztosíték összege
a)
energiatermék esetében 600 millió Ft,
b)
dohánygyártmány esetében 22 millió Ft,
c)
sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék
esetében 20 millió Ft.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg 50%-át kell nyújtania a jövedéki engedélyes kereskedői tevékenységet
legalább 2 éve folytató személynek, ha nem minősül az Art. szerinti kockázatos adózónak.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a nyújtandó jövedéki biztosíték összege, ha a jövedéki engedélyes kereskedő
a tevékenyégét kizárólag
a)
5 liter vagy 5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű benzin vagy gázolaj adalékával folytatja, 1 millió forint,
b)
kisüzemi sörfőzdében előállított sörrel folytatja, 500 ezer forint,
c)
alkoholtermékkel folytatja, és az ugyanazon engedélyes által üzemeltetett adóraktárban
ca)
évi legfeljebb 20 hektoliter tisztaszesz-tartalmú alkoholterméket állít elő, 2 millió forint,
cb)
évi 20 hektolitert meghaladó tisztaszesz-tartalmú alkoholterméket állít elő, 10 millió forint,
d)
2901 10 00 KN-kódú termékkel folytatja, 1 millió forint,
e)
kenőolajjal folytatja, 5 millió forint,
f)
az a) és e) pont szerinti termékekkel folytatja, 6 millió forint,
g)
LPG-vel, földgázzal, egyéb ellenőrzött ásványolajjal, megfigyelt termékkel és repülőgép üzemanyaggal
folytatja, 120 millió forint.
(4) Az (1) bekezdéstől eltérően nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani, ha a jövedéki engedélyes kereskedő a tevékenységét
kizárólag csendes borral, a 129. § (2) bekezdés a) pontja szerinti termékkel és – ha a jövedéki engedélyes személy
egyszerűsített adóraktári engedélyes vagy kisüzemi bortermelő, a saját előállítású csendes borából előállított –
palackos erjesztésű habzóborral folytatja.
(5) Ha a jövedéki engedélyes kereskedő adóraktári engedéllyel vagy bejegyzett kereskedői engedéllyel is rendelkezik,
jövedéki biztosítékot csak olyan összegben kell nyújtania, amennyivel meghaladja az (1)–(3) bekezdés alapján
nyújtandó biztosíték összege az adóraktári engedélyhez vagy a bejegyzett kereskedői engedélyhez kapcsolódóan
nyújtott jövedéki biztosíték összegét.
(6) Ha a jövedéki engedélyes kereskedő kizárólag egyéb ellenőrzött ásványolajat vagy megfigyelt terméket importál
vagy hoz be másik tagállamból és felhasználói engedéllyel is rendelkezik, jövedéki biztosítékot csak a felhasználói
engedélyéhez kapcsolódóan kell nyújtania.

29. §

(1) Jövedéki engedélyre – az engedélyek megadásának általános szabályain kívül – olyan személy jogosult, aki
a)
a benzin, petróleum, gázolaj, fűtőolaj esetében – a nem ömlesztett formában történő beszerzés kivételével –
telephelyenként legalább 500 m3 űrtartalmú tárolótartállyal,
b)
az LPG esetében – a 25 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű palackba töltött LPG kivételével –
telephelyenként 300 m3 űrtartalmú tárolótartállyal,
c)
a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék, az alkoholtermék
és a dohánygyártmány esetében telephelyenként legalább 100 m2 alapterületű raktárhelyiséggel,
d)
a nem palackozott alkoholtermék forgalmazásához legalább 100 m3 űrtartalmú tárolótartállyal,
e)
a kenőolaj esetében telephelyenként legalább 50 m2 alapterületű raktárhelyiséggel
rendelkezik vagy azt bérel.
(2) A kizárólag a 28. § (3) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti tevékenységét folytató jövedéki engedélyes kereskedőnek
az (1) bekezdés c) pontjától eltérően legalább 20 m2 alapterületű raktárhelyiséggel kell rendelkeznie.
(3) Az országos közforgalmú vasút üzemeltetője mentesül az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel teljesítése
alól, ha a gázolajat kizárólag a vasúti pályához kötött járművek, munkagépek vasúti szállítási főtevékenységhez
közvetlenül kapcsolódó üzemeltetése céljára értékesíti.
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(4) A jövedéki engedélyes kereskedő a beszerzéseiről és a készletében csökkenést eredményező eseményekről, valamint
a napi zárókészletéről – telephelyenként és összesítve – folyamatosan nyilvántartást vezet, amelyből a tárgyhó utolsó
napjával a végrehajtási rendelet szerinti adattartalmú adatszolgáltatást teljesít.
(5) A jövedéki engedélyes kereskedő abban az esetben végezhet azonos telephelyen és időben jövedéki kiskereskedelmi
tevékenységet is, ha a jövedéki engedélyes és a jövedéki kiskereskedelmi tevékenysége készletéről az állami adóés vámhatóság által előzetesen jóváhagyott nyilvántartást vezet, amely alapján a jövedéki engedélyes és a jövedéki
kiskereskedelmi készletek egyértelműen elkülöníthetőek.
(6) Az állami adó- és vámhatóság a jövedéki engedélyt – az általános szabályokon kívül – abban az esetben is visszavonja,
ha a 67. § (2) és (5) bekezdését a jövedéki engedélyes kereskedő ismételten megsérti.
30. §		
A 28. § és a 29 §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítése alól az állami adó- és vámhatóságtól felmentést kérhet
az a személy, aki igazolja, hogy kenőolaj importálását vagy másik tagállamból behozatalát kizárólag saját felhasználás
céljából végzi.

22. Felhasználói engedély
31. §

(1) Felhasználói engedélyre – az engedélyek megadásának általános szabályain kívül – olyan személy jogosult, aki
a tevékenységéről az állami adó- és vámhatóság által előzetesen jóváhagyott, elektronikus nyilvántartást vezet.
(2) A felhasználói engedélyes köteles kijelölni és az állami adó- és vámhatóság felé bejelenteni egy olyan személyt, aki
a telephelyen az ellenőrzési feltételek helyszíni biztosításáért, valamint az állami adó- és vámhatósággal történő
kapcsolattartásért felelős.
(3) A felhasználói engedélyes a nyilvántartás adatait havonta lezárja, megállapítja a tárgyhavi készletváltozásokat és
a zárókészletet.
(4) A felhasználói engedélyes – kivéve az egyéb ellenőrzött ásványolajat és a megfigyelt terméket gyógyszergyártásban
vagy a termék kémiai átalakulását eredményező vegyi reakcióban felhasználó felhasználói engedélyest – a nyilvántartás
havi zárása alapján adatszolgáltatást teljesít a tárgyhót követő hónap 15-éig az állami adó- és vámhatóság részére.
(5) A felhasználói engedélyes tárgyévenként elszámolást készít és küld meg a tárgyévet követő hó 20. napjáig az állami
adó- és vámhatóságnak.
(6) A szennyezetté vagy az engedélyezett felhasználási célra alkalmatlanná vált, felhasználói engedéllyel beszerzett
jövedéki termék megsemmisíthető, adóraktárba szállítható, továbbá a jövedéki terméket beszerző felhasználói
engedélyes tisztíthatja (regenerálhatja).
(7) Az engedélyezett célra történő felhasználást követően a technológiából visszanyert, valamint a (6) bekezdés szerint
regenerált jövedéki terméket készletre kell venni.

32. §

(1) A felhasználói engedély iránti kérelemben meg kell határozni
a)
a felhasználni, kiszerelni kívánt egyéb ellenőrzött ásványolaj, megfigyelt termék és denaturált alkohol, valamint
az előállítani kívánt megfigyelt termék megnevezését, KN-kódját,
b)
a felhasználás célját,
c)
– ha a felhasználás célja termék-előállítás – a felhasználási arányszámot, az előállításra kerülő termék (kivéve
gyógyszer) összetételét és KN-kódját,
d)
– ha a felhasználás egyéb célra történik – a felhasználás mennyiségének levezetését.
(2) A 3814 00 90 KN-kód szerinti megfigyelt termék előállítása esetén a kérelmezőnek rendelkeznie kell az előállítani
kívánt termék kötelező érvényű KN-kód besorolásával.
(3) Az állami adó- és vámhatóság a tevékenység ellenőrzése érdekében előírhatja a felhasználói engedélyes üzemében
a)
a tárolótartályok hitelesítését,
b)
hitelesített mérőeszközök alkalmazását,
c)
hatósági zár alkalmazását.

33. §

(1) A felhasználói engedélyes által nyújtott jövedéki biztosíték összege az éves szinten előállítani, felhasználni, kiszerelni
kívánt jövedéki termék mennyiségére
a)
a gázolaj adómértékének,
b)
a 2901 10 00 KN-kódú termék esetében az üzemanyagcélú LPG adómértékének, vagy
c)
a 3. § (2) bekezdés 27. pont d) alpontja szerinti megfigyelt termék és a denaturált alkohol esetében a 132. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti adómértékének
alapulvételével számított adótartalom egytizenketted része, de legfeljebb 60 millió forint.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg
a)
50%-át kell nyújtania a felhasználói engedélyes tevékenységet legalább 2 éve,
b)
25%-át kell nyújtania a felhasználói engedélyes tevékenységet legalább 5 éve
folytató személynek, ha nem minősül az Art. szerinti kockázatos adózónak.
(3) A felhasználói engedéllyel egy hónap alatt beszerzett mennyiség nem haladhatja meg annak a mennyiségnek
a háromszorosát, amelynek adókockázatára a jövedéki biztosíték fedezetet nyújt. Ennél nagyobb mennyiségben
történő beszerzéshez a jövedéki biztosítékot az adókockázattal megegyező összegre – figyelemmel az (1) bekezdés
szerinti maximumra – ki kell egészíteni.
(4) A jövedéki biztosítékot pénzügyi biztosíték formájában nyújtó felhasználói engedélyesnek a pénzügyi biztosíték
hatályvesztését legalább 30 nappal megelőzően a lejárat napját követő naptól hatályos újabb pénzügyi biztosítékot
kell az állami adó- és vámhatósághoz benyújtani.
(5) Az (1) bekezdéstől eltérően a kizárólag teljesen denaturált alkoholt kiszerelő, felhasználó felhasználói engedélyes
1 millió forint összegben nyújt jövedéki biztosítékot.

IV. FEJEZET
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
23. Közös szabályok
34. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásba vételt és a változások visszaigazolását a kérelem benyújtásától
számított 15 napon belül teljesíti.
(2) A nyilvántartásba vett személy az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartásba vett adatok változását a változás
bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz.
(3) A csomagküldő kereskedőnek, a csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjének és a nyilvántartásba vett
felhasználónak teljesítenie kell a 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti feltételt.

24. Csomagküldő kereskedő
35. §		
Belföldről másik tagállamba irányuló csomagküldő kereskedelem végzéséhez állami adó- és vámhatósági
nyilvántartásba vétel szükséges a csomagküldő kereskedő számára.

25. Csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője
36. §

(1) Másik tagállamból belföldre irányuló csomagküldő kereskedelem végzéséhez belföldi székhelyű, az állami adó- és
vámhatóság által nyilvántartásba vett adóügyi képviselő megbízása szükséges.
(2) A csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjét az állami adó- és vámhatóság abban az esetben veszi nyilvántartásba,
ha az adóügyi képviselő az engedélyek megadásához meghatározott általános feltételeket teljesíti.

26. Jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés
37. §

(1) Állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel szükséges a végrehajtási rendelet szerinti adattartalommal
a)
az energiatermék előállítására alkalmas desztillálóberendezés,
b)
az alkoholtermék előállítására alkalmas desztillálóberendezés,
c)
a sör előállítására alkalmas főzőüst és komlóforraló üst – a 133. § (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységhez használt berendezés kivételével –,
d)
a dohánygyártmány gyártására alkalmas gép és egyéb eszköz – a kizárólag emberi erővel, így különösen nem
elemmel, akkumulátorral vagy elektromos áramforrásról működtethető olyan eszköz kivételével, amelyik
egyszerre egy vagy több, de legfeljebb óránként 200 darab kézi töltésű cigaretta elkészítésére alkalmas –
előállításához, értékesítéséhez és birtoklásához.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem szükséges állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel
a)
a rendeltetésszerűen használt, túlnyomással üzemelő háztartási főzőedények,
b)
a tudományos és oktatási célra használt desztillálóberendezések,
c)
a minőség-ellenőrzési célra használt üveg desztillálóberendezések
előállításához, értékesítéséhez és birtoklásához.
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(3) Az (1) bekezdéstől eltérően nem szükséges állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel a magánfőző
desztillálóberendezésének magánfőző általi birtoklásához és értékesítéséhez, ha a magánfőző a birtokba vételt és
az értékesítést a 143. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati adóhatósághoz bejelenti.
(4) Az olyan jövedéki termék előállítására alkalmas berendezést, amelyen termék-előállítást vagy a berendezés tesztelését,
kipróbálását végzik, csak adóraktár engedélyese és felhasználói engedélyes tarthat birtokában, a berendezés
adóraktárban történő tesztelése, kipróbálása esetére az adóraktár egyszerűsített engedélyezési és működési szabályait
a végrehajtási rendelet tartalmazza. Az adóraktár engedélyesének és a felhasználói engedélyesnek az (1) bekezdéstől
eltérőn nem szükséges állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel a jövedéki termék előállítására alkalmas
berendezés birtokolásához.
(5) A (4) bekezdéstől eltérően nincs szükség adóraktári vagy felhasználói engedélyre
a)
a magánfőző desztillálóberendezésének,
b)
a rendeltetésszerűen használt, túlnyomással üzemelő háztartási főzőedények,
c)
a tudományos és oktatási célra használt desztillálóberendezések,
d)
a minőség-ellenőrzési célra használt üveg desztillálóberendezések,
e)
a 19. § (1) bekezdés f ) és g) pontja szerinti tevékenységekhez alkalmazott desztillálóberendezések
birtokolásához.

27. Nyilvántartásba vett felhasználó
38. §

(1) Állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel szükséges
a)
évi legfeljebb 6000 liter vagy 6000 kilogramm egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfigyelt termék,
b)
teljesen denaturált alkohol
felhasználásához.
(2) A nyilvántartásba vett felhasználó a nyilvántartásba vételhez, majd azt követően évente, november 30-áig megadja
az éves szinten felhasználni tervezett mennyiséget és a felhasználás célját.
(3) A nyilvántartásba vett felhasználó csak az (1) bekezdés szerinti mennyiségi kereten belül végezhet beszerzést.
(4) A nyilvántartásba vett felhasználó a beszerzett, felhasznált mennyiségről nyilvántartást vezet.
(5) Ha a nyilvántartásba vett felhasználó a (2) bekezdés szerinti határidőig nem adja meg az éves szinten felhasználni
tervezett mennyiséget, az állami adó- és vámhatóság a tárgyév utolsó napjával törli a nyilvántartásba vett
felhasználókról vezetett nyilvántartásból.

28. Szárított és fermentált dohány előállítása, tárolása és kereskedelme
39. §

(1) Állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel szükséges dohánynövény termesztéséhez, szárított dohány és
fermentált dohány belföldre történő behozatalához, tárolásához, értékesítéséhez és külföldre történő kiszállításához.
(2) Regisztrációra kötelezett
a)
a termelő,
b)
a termelői csoportok elismeréséről szóló miniszteri rendelet szerinti termelői csoport,
c)
az a fizikailag, így különösen fallal, kerítéssel, mérési ponttal elkülönített, egy technológiai egységet képező
üzem, ahol elsődleges dohányfeldolgozást és fermentálást eredményező eljárással fermentált dohányt
állítanak elő,
d)
a dohánygyártmány előállítását végző adóraktár engedélyese,
e)
az a gazdálkodó, aki belföldre szárított dohányt és fermentált dohányt behoz,
f)
az a gazdálkodó, aki regisztrációra kötelezettől – kivéve az e pont szerinti regisztrációra kötelezettet – szárított
dohányt és fermentált dohányt vásárol, regisztrációra kötelezett részére történő továbbértékesítési céllal,
g)
az a gazdálkodó, aki szárított dohány vagy fermentált dohány felhasználásával gazdasági tevékenység
keretében nem dohánygyártmányt állít elő.
(3) A (2) bekezdés a) pontja alá tartozó termelőként az állami adó- és vámhatóság azt regisztrálja, aki a dohánynövény
termesztést hatályos, írásbeli termelési és értékesítési szerződés alapján végzi, továbbá a megtermelt dohányt
a végrehajtási rendeletben meghatározott módon tárolja. Az állami adó- és vámhatóság a termelőt a szerződés
hatályvesztésekor törli a nyilvántartásából.
(4) A (2) bekezdés c) és d) pontja alá tartozónak minősül
a)
a regisztrációra kötelezett használatában álló, az üzem vagy adóraktár területén kívül található, szárított
dohány és fermentált dohány tárolására, raktározására alkalmas, regisztrált tároló,
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b)

(5)

(6)

(7)

(8)

az olyan regisztrált külföldi rendeltetési hely is, ahova a szárított dohány és a fermentált dohány írásbeli
szerződés alapján kiszállításra kerül.
Szárított dohány és fermentált dohány csak az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartásba vett regisztrációra
kötelezettek között értékesíthető és adható át közvetlenül vagy írásbeli szerződésben megbízott fuvarozó,
szállítmányozó igénybevételével.
A (2) bekezdés e) pontja szerinti dohányimportáló és a (2) bekezdés f ) pontja szerinti dohánykereskedő köteles
az áruforgalmát pontosan nyilvántartani, valamint az árumozgásokat szállítmányonként, legkésőbb az adott
importálási, dohánykereskedelmi ügylet megkezdéséig az állami adó- és vámhatóságnak bejelenteni.
A (2) bekezdés g) pontja szerinti gazdálkodó kérelmében részletesen leírja a gyártási folyamatot, amelyben szárított
dohányt vagy fermentált dohányt használ fel. A kérelemben foglaltakat az állami adó- és vámhatóság szükség szerint
helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.
A 34. § (2) bekezdésétől eltérően a nyilvántartásba vett adatok változását a regisztrációra kötelezett a változás
bekövetkezésétől számított 5 napon belül jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz.

29. Kereskedelmi jármű nyilvántartásba vett üzembentartója, bérlője
40. §

(1) A 113. § (5) bekezdése szerinti adó-visszaigénylést érvényesítő, a gépjármű vagy nyerges járműszerelvény
üzembentartójának vagy – bérelt jármű esetében – bérlőjének állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétele
szükséges.
(2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az adó-visszaigénylési jogosultság első alkalommal történő érvényesítése előtt
kell az állami adó- és vámhatósághoz benyújtani.
(3) A belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező személy esetében e § a másik tagállamban vagy
az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamában regisztrált és ott kiadott nemzetközi fuvarozási engedéllyel
rendelkező személyre alkalmazható.

30. Üzemi motorikusgáz-töltő állomás üzemeltetője
41. §

(1) Állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel szükséges az üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetőjének.
(2) LPG az egyéb motorikus célú felhasználásra meghatározott adómértékkel üzemi motorikusgáztöltő-állomás
üzemeltetője részére történő értékesítés céljából bocsátható szabadforgalomba.
(3) Az üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetője a beszerzett LPG felhasználásáról nyilvántartást vezet.

31. Tagállamba szállító kisüzemi bortermelő
42. §		
Állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel szükséges a másik tagállamba csendes bort, saját előállítású csendes
borból előállított palackos erjesztésű habzóbort adófelfüggesztési eljárás keretében szállító kisüzemi bortermelőnek.

V. FEJEZET
BEJELENTÉSEK
43. §		
A magánszemély a 133. § (1) bekezdés a) pontja alapján előállított jövedéki termékről előállításonként, az előállítás
tervezett megkezdési időpontjának megjelölésével, az azt megelőző 3. napig bejelentést tesz az állami adó- és
vámhatósághoz.
44. §

(1) A tudományos és oktatási célra használt nem üveg desztillálóberendezés birtoklását a megszerzést követő 10 napon
belül be kell jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz.
(2) A tudományos és oktatási célra használt nem üveg desztillálóberendezésen előállított alkoholtermék
a)
előállítását előállításonként, az előállítás megkezdésének tervezett időpontját megelőző 3. napig be kell
jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz és
b)
tudományos és oktatási célú felhasználásáról vagy megsemmisítéséről a jogszerű felhasználás megállapítására
alkalmas jegyzőkönyvet kell felvenni.
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45. §		
Energiatermék kinyerését eredményező rekultivációs tevékenység megkezdését legkésőbb az azt megelőző
3 nappal, a tevékenység tervezett befejezésének időpont megjelölésével kell az állami adó- és vámhatósághoz
bejelenteni.
46. §

(1) A légiutas-ellátási tevékenységet végző személy a tervezett tevékenységét legkésőbb a tevékenység megkezdését
megelőző 3 nappal bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz.
(2) A légiutas-ellátási tevékenységet végző személy tevékenységéről a végrehajtási rendelet szerinti adattartalmú
nyilvántartást vezet.

47. §		
A motorfejlesztést megvalósító személy a tervezett tevékenységét legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző
30 nappal bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz.
48. §

(1) A hulladékhasznosítási tevékenységet végző személy e tevékenységét legkésőbb a tevékenység megkezdését
megelőző 30 nappal bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz, ha az előállítás során köztes fázisban egyéb
ellenőrzött ásványolaj keletkezik.
(2) Az állami adó- és vámhatóság kérésére a környezetvédelmi hatóság a kérés megérkezésétől számított 21 napon
belül hozzáférhetővé teszi az állami adó- és vámhatóság számára azoknak a hulladékhasznosítási engedéllyel
rendelkezőknek az aktuális listáját, akiknek tevékenysége során köztes fázisban egyéb ellenőrzött ásványolaj
keletkezik.
(3) A biológiai ecet előállítását végző személy e tevékenységét legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző
30 nappal bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz, ha az előállítás során köztes fázisban alkoholtermék keletkezik.

49. §		
A kenőolaj másik tagállamból másik tagállamba vagy harmadik országba irányuló, belföldön áthaladó ömlesztett
szállítását végző személy e tevékenységét legkésőbb a szállítást megelőző napon bejelenti az állami adó- és
vámhatósághoz.
50. §

(1) A nemzetközi légiforgalomban részt vevő légijármű karbantartását végző személy e tevékenységének megkezdését
legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző 3 nappal bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti karbantartást végző személy a karbantartási céllal eltávolított repülőgép-üzemanyagról
a végrehajtási rendelet szerinti nyilvántartást vezet.

51. §

(1) A 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv 40. cikke szerinti, másik tagállambeli személy által adófelfüggesztési
eljárás keretében feladott csendes bor átvételét – az 55. §-tól eltérően –
a)
az adóraktár engedélyese a 24. § szerinti adatszolgáltatás keretében,
b)
a bejegyzett kereskedő 5 munkanapon belül
jelenti be az állami adó- és vámhatóságnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza az átvett csendes bor mennyiségére vonatkozó, valamint a végrehajtási
rendeletben meghatározott további adatokat.

52. §		
A lakossági energiafogyasztó a saját háztartása céljára vásárolt földgáz közúti jármű üzemanyagaként történő
felhasználásának szándékát az előállítás tervezett megkezdési időpontjának megjelölésével, az azt megelőző
3. napig bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz.

VI. FEJEZET
JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSA ADÓFELFÜGGESZTÉSI ELJÁRÁS KERETÉBEN
32. Közös szabályok
53. §

(1) Jövedéki terméket az Európai Unió területén adófelfüggesztési eljárás keretében szállíthat – ideértve azt az esetet is,
ha a terméket harmadik országon keresztül szállítják – az adóraktár engedélyese adóraktárból vagy bejegyzett feladó
az importálás helyéről
a)
adóraktárba;
b)
másik tagállambeli bejegyzett kereskedő számára;
c)
exportálás céljából arra a helyre, ahol a jövedéki termék elhagyja az Európai Unió területét; vagy
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d)

másik tagállambeli
da)
diplomáciai és konzuli képviselet és annak tagjai,
db)
nemzetközi szervezet és annak tagjai – a nemzetközi egyezményekben vagy székhely egyezményekben
foglaltak szerint adómentesként meghatározott fogyasztás erejéig –,
dc)
az Észak-atlanti Szerződésben részes állam fegyveres erői – kivéve az adóraktár helye szerinti tagállam
fegyveres erejét –, polgári állománya és étterme, kantinja
számára.
(2) Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás akkor kezdődik, amikor a jövedéki termék elhagyja az adóraktár
területét vagy amikor a bejegyzett feladó által feladott jövedéki termék vámjogi szabadforgalomba bocsátásra kerül.
(3) Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás akkor fejeződik be, amikor a címzett átveszi a jövedéki
terméket vagy amikor a jövedéki termék elhagyja az Európai Unió területét.

33. Jövedéki termék feladása adófelfüggesztési eljárás keretében
54. §

(1) Jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás keretében – az e törvényben foglalt kivételekkel – e-TKO-val szállítható.
(2) A jövedéki termék feladója – legkorábban a kitárolást 7 nappal megelőzően – kiállítja és az állami adó- és
vámhatóságnak megküldi az e-TKO-nak a 684/2009/EK rendeletben, valamint a végrehajtási rendeletben előírtak
szerint kitöltött tervezetét.
(3) Az állami adó- és vámhatóság az uniós számítógépes rendszerben ellenőrzi az e-TKO tervezetében szereplő adatokat.
Ha az adatok
a)
nem megfelelőek, erről az állami adó- és vámhatóság haladéktalanul értesíti a jövedéki termék feladóját,
b)
megfelelőek, az állami adó- és vámhatóság AHK-szám hozzárendelésével jóváhagyja az e-TKO-t, és arról értesíti
a jövedéki termék feladóját.
(4) Az állami adó- és vámhatóság az e-TKO-t
a)
a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának,
b)
exportálás esetén a kivitel helye szerinti másik tagállam illetékes hatóságának,
c)
– ha a címzett belföldi adóraktár engedélyese – a címzett részére
az uniós számítógépes rendszerben haladéktalanul továbbítja.
(5) Az állami adó- és vámhatóság a másik tagállam illetékes hatóságától kapott e-TKO-t megküldi a címzett adóraktár
engedélyesének vagy bejegyzett kereskedőnek.
(6) A jövedéki termék feladója a szállítást végző személy részére átadja az e-TKO kinyomtatott példányát vagy
az AHK-szám feltüntetését tartalmazó számlát, szállítólevelet vagy más fuvarokmányt, amely a szállítás teljes ideje
alatt kíséri a szállítmányt és azt a tagállamok illetékes hatóságainak kérésére be kell mutatni.
(7) A jövedéki termék feladója a 684/2009/EK rendeletre figyelemmel az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett
szállítás
a)
kezdetéig törölheti – az uniós számítógépes rendszeren keresztül – az e-TKO-t,
b)
során megváltoztathatja – az uniós számítógépes rendszerben – az e-TKO-n szereplő rendeltetési helyet
kivéve, ha mentesített szervezet a címzett.
(8) Ha az adófelfüggesztési eljárás keretében másik tagállamból belföldre vagy belföldről másik tagállamba végzett
szállítás során a fuvarozó a jövedéki terméket másik szállítójárműre kívánja átrakni fuvarszervezési okból oly módon,
hogy a jövedéki terméket a szállítójármű-váltás közben, legfeljebb 24 órán keresztül telephelyén tárolja, a jövedéki
termék belföldi feladója vagy címzettje az uniós számítógépes rendszerben haladéktalanul bejelenti
a)
a jövedéki termék lerakodásának időpontját a szállítójárműről,
b)
a jövedéki termékek ideiglenes tárolásának helyét, és
c)
az új szállítójármű rendszámát.

34. Adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék átvétele
55. §

(1) A jövedéki termék belföldi címzettje a jövedéki termék szállítási okmányon rendeltetési helyként feltüntetett helyre
történt megérkezéséről a jövedéki termék tényleges mennyiségi és minőségi információit, valamint a végrehajtási
rendeletben meghatározott kiegészítő adatokat tartalmazó elektronikus átvételi elismervényt haladéktalanul kiállítja
és megküldi az állami adó- és vámhatóságnak. Az elektronikus átvételi elismervényt nem szükséges haladéktalanul
kiállítani, ha a jövedéki termék címzettje indokolással ellátva a 24. § szerinti adatszolgáltatásában, ennek hiányában
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pedig legkésőbb az okot adó esemény bekövetkezését követő munkanapon bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak
a késedelem okát.
(2) Az állami adó- és vámhatóság az uniós számítógépes rendszerben ellenőrzi az elektronikus átvételi elismervényben
szereplő adatokat. Ha az adatok
a)
nem megfelelőek, erről az állami adó- és vámhatóság haladéktalanul értesíti a jövedéki termék címzettjét,
b)
megfelelőek, az állami adó- és vámhatóság értesítést küld a jövedéki termék címzettjének az elektronikus
átvételi elismervény nyilvántartásba vételéről, és azt
ba)
egyidejűleg megküldi az uniós számítógépes rendszerben a feladás helye szerinti tagállam illetékes
hatóságának, valamint
bb)
továbbítja a jövedéki termék belföldi feladójának.
(3) A másik tagállam illetékes hatósága által az állami adó- és vámhatóság részére megküldött elektronikus átvételi
elismervényt az állami adó- és vámhatóság az uniós számítógépes rendszerben továbbítja a jövedéki termék belföldi
feladójának.

35. Adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék exportálása
56. §

(1) Ha a harmadik országba adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék esetén a vámjogszabályok
szerinti kivitel helye belföld,
a)
a kilépési hivatal vagy – a 3. § (1) bekezdés 18. pont a) alpont ab) alpontja szerinti területre történő szállítása
esetén – az áruknak az Európai Unió vámterületéről történő kiléptetésére a vámjogszabályok szerint
megállapított alakiságokat teljesítő hatóság arról szóló igazolása alapján, hogy a jövedéki termék elhagyta
az Európai Unió területét, továbbá
b)
az igazolásban szereplő adatoknak az uniós számítógépes rendszerben történő ellenőrzését követően
az állami adó- és vámhatóság állítja ki az elektronikus kiviteli elismervényt.
(2) Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus kiviteli elismervényt az uniós számítógépes rendszerben továbbítja
a)
a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának, vagy
b)
a jövedéki termék belföldi feladójának.
(3) Ha a harmadik országba belföldről adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék esetén
a vámjogszabályok szerinti kivitel helye másik tagállam, a kivitel helye szerinti tagállam illetékes hatósága által
a jövedéki termék harmadik országba történt kiviteléről kiállított és az állami adó- és vámhatóságnak megküldött
elektronikus kiviteli elismervényt az állami adó- és vámhatóság a jövedéki termék feladójának továbbítja.

36. Jövedéki termék szállítása adófelfüggesztési eljárás keretében mentesített szervezetnek
57. §

(1) Ha másik tagállamból belföldön lévő mentesített szervezet számára szállítanak adófelfüggesztési eljárás keretében
jövedéki terméket, a jövedéki termék feladásáról az állami adó- és vámhatóság értesíti a mentesített szervezetet.
(2) A mentesített szervezet a jövedéki termék átvételéről írásos nyilatkozatot ad az állami adó- és vámhatóságnak
a 684/2009/EK rendeletben meghatározott adattartalommal. Az állami adó- és vámhatóság a mentesített szervezet
nyilatkozata alapján kiállítja és az uniós számítógépes rendszerben megküldi az elektronikus átvételi elismervényt
a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.
(3) A mentesített szervezet legkésőbb a (2) bekezdés szerinti írásos nyilatkozat állami adó- és vámhatóságnak történő
kiállításakor megküldi az állami adó- és vámhatóság ellenjegyzését pecsétlenyomattal tartalmazó adómentességi
igazolást a jövedéki termék feladójának.

37. Jövedéki termék feladása üzemszünet során
58. §

(1) Az üzemszünet kezdetének és végének időpontját
a)
az uniós számítógépes rendszer vagy az állami adó- és vámhatóság számítógépes rendszerének üzemszerű
működésében bekövetkezett üzemzavar esetén az állami adó- és vámhatóság az uniós számítógépes rendszer
valamennyi használójával haladéktalanul közli,
b)
az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs rendszer üzemszerű működésében bekövetkezett
üzemzavar esetén a kormányzati portálon haladéktalanul közzéteszik, vagy
c)
az uniós számítógépes rendszer használójának számítógépes rendszerében bekövetkezett üzemzavar
esetén a használó az állami adó- és vámhatósághoz írásban haladéktalanul bejelenti és azt az állami adó- és
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vámhatóság haladéktalanul nyilvántartásba veszi, vagy – az állami adó- és vámhatóság hivatali idején kívül
történt bejelentés esetén – a bejelentésben megjelöli.
Az üzemszünet ideje alatt a jövedéki termék feladója adófelfüggesztési eljárás keretében akkor adhat fel jövedéki
terméket, ha
a)
a jövedéki terméket a szállítás során olyan papíralapú okmány kíséri, amely az e-TKO tervezetében szereplő
valamennyi adatot tartalmazza, vagy
b)
a szállítás kezdetét előzetesen bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak.
Az üzemszünet végét követően a jövedéki termék feladója haladéktalanul kiállítja és az állami adó- és vámhatóságnak
megküldi az e-TKO tervezetét.
Az e-TKO tervezetének ellenőrzését és jóváhagyását követően
a)
az e-TKO lép a szállítás bizonylataként az üzemszünet ideje alatt kiállított papíralapú okmány helyébe, és
b)
a jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
A jövedéki termék feladója az adó megállapításához való jog elévülési idején belül köteles megőrizni az általa kiállított
papíralapú okmány egy példányát.
A jövedéki termék feladója az üzemszünet ideje alatt a rendeltetési hely 54. § (7) bekezdése szerinti megváltoztatását
– figyelemmel a 684/2009/EK rendeletre – előzetesen bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak. Az üzemszünet
végét követően a jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

38. Jövedéki termék átvétele üzemszünet során
59. §

(1) Ha a jövedéki termék átvételéről az üzemszünet ideje alatt vagy az üzemszünet végét követően, de még az e-TKO
megküldése előtt, a címzettnek nincs lehetősége az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás befejezését
követő 5 munkanapon belül elektronikus átvételi elismervényt kiállítani, olyan papíralapú okmányt állít ki és küld
meg az állami adó- és vámhatóság részére, amely az elektronikus átvételi elismervény valamennyi adatát tartalmazza.
(2) Az állami adó- és vámhatóság – ha az üzemszünet megszűnése rövid időn belül nem várható – a jövedéki termék
átvételéről kiállított papíralapú okmány másolatát megküldi a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.
(3) A másik tagállam illetékes hatósága által az állami adó- és vámhatóság részére megküldött, a jövedéki termék
átvételéről kiállított papíralapú okmány másolatát az állami adó- és vámhatóság megküldi a jövedéki termék
feladójának vagy annak megérkezéséről tájékoztatja a jövedéki termék feladóját.
(4) Az üzemszünet végét vagy az e-TKO megküldését követően a címzett haladéktalanul kiállítja és az állami adó- és
vámhatóságnak megküldi az elektronikus átvételi elismervényt.
(5) Ezt követően a jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

39. Jövedéki termék exportálása üzemszünet során
60. §

(1) Ha a kivitel helye belföld és a jövedéki termék harmadik országba történő kiszállításáról az üzemszünet ideje alatt
vagy az üzemszünet végét követően, de még az e-TKO megküldése előtt az állami adó- és vámhatóságnak nincs
lehetősége elektronikus kiviteli elismervényt kiállítani, olyan papíralapú okmányt állít ki, és ha az üzemszünet
megszűnése rövid időn belül nem várható, küld meg a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának, amely
az elektronikus kiviteli elismervény valamennyi adatát tartalmazza.
(2) Az állami adó- és vámhatóság a jövedéki termék harmadik országba történő kiszállításáról kiállított papíralapú
okmány másolatát megküldi a jövedéki termék feladójának vagy annak megérkezéséről tájékoztatja a jövedéki
termék feladóját.
(3) Az üzemszünet végét vagy az e-TKO megküldését követően, ha a kivitel helye belföld, az állami adó- és vámhatóság
haladéktalanul kiállítja és a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának megküldi az elektronikus kiviteli
elismervényt.
(4) Ezt követően az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállításra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.
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40. Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás befejeződésének igazolása
61. §

(1) Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás befejeződését – figyelemmel az 59–60. §-ra is – az elektronikus
átvételi elismervény és az elektronikus kiviteli elismervény igazolja.
(2) Az elektronikus átvételi elismervény és az elektronikus kiviteli elismervény üzemszünettől eltérő ok miatti hiánya
esetén az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás befejeződése az (1) bekezdéstől eltérő módon is
igazolható.
(3) A (2) bekezdés szerinti igazolásként
a)
a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának – megfelelő bizonyíték alapján – a jövedéki termék
rendeltetési helyre történő megérkezéséről kiállított igazolása, vagy
b)
a kivitel helye szerinti tagállam illetékes hatóságának a jövedéki termék Európai Unió területének elhagyásáról
kiállított igazolása
szolgálhat.
(4) A címzett által kiállított és az elektronikus átvételi elismervény valamennyi adatát tartalmazó okmány a (3) bekezdés
a) pontja vonatkozásában megfelelő bizonyítéknak minősül.
(5) Ha a feladás helye belföld és az állami adó- és vámhatóság elfogadja a (3) bekezdés szerinti igazolást, akkor a szállítást
az uniós számítógépes rendszerben lezárja.

VII. FEJEZET
SZABADFORGALOMBA BOCSÁTOTT JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE
41. Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szállítása tagállamok között
62. §

(1) Az egyik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék másik tagállamba kereskedelmi céllal EKO-val
szállítható.
(2) Kereskedelmi célú az (1) bekezdés szerinti szállítás, ha nem magánszemély vagy magánszemély nem saját
felhasználására szállítja a jövedéki terméket.
(3) Annak megállapítása érdekében, hogy a jövedéki termék magánszemély saját felhasználását szolgálja, az állami adóés vámhatóság a következő szempontokat vizsgálja együttesen:
a)
a magánszemély rendelkezik-e az e törvény szerinti engedéllyel vagy kérte-e e törvény alapján a nyilvántartásba
vételét;
b)
a birtokban tartás indoka;
c)
a jövedéki termék birtokban tartásának helye vagy a szállítás módja;
d)
a jövedéki termékkel kapcsolatos valamennyi okmány;
e)
a jövedéki termék jellege;
f)
a jövedéki termék meghaladja-e a (4) bekezdés szerinti mennyiséget.
(4) A (3) bekezdés f ) pontja szerinti mennyiség
a)
cigaretta esetében 800 darab,
b)
szivar esetében 200 darab,
c)
legfeljebb 3 gramm súlyú szivarka esetében 400 darab,
d)
fogyasztási dohány esetében 1 kilogramm,
e)
sör esetében 110 liter,
f)
köztes alkoholtermék esetében 20 liter,
g)
alkoholtermék esetében 10 liter,
h)
csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital esetében együttesen 90 liter (ebből habzóbor és
egyéb habzó erjesztett ital legfeljebb 60 liter), és
i)
energiatermék esetében a jármű üzemanyagtartályában és egy, legfeljebb 10 literes hordozható tartályban
lévő mennyiség,
j)
töltőfolyadék esetében 300 milliliter.
(5) Nem minősül kereskedelmi célú szállításnak
a)
a két tagállam között közlekedő repülőgépek fedélzetén lévő jövedéki termékek szállítása, ha azokat nem
hozzák forgalomba, mialatt a repülőgép belföldön tartózkodik,
b)
a másik tagállamból belföldön keresztül egy másik tagállamba EKO-val végzett szállítás, vagy
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c)

a 3. § (2) bekezdés 21. pontja szerinti jármű üzemanyagtartályában vagy kiegészítő üzemanyagtartályában
található üzemanyag tagállamok közötti szállítása.
(6) Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék másik tagállamból, kereskedelmi céllal belföldre történő szállítása
esetén
a)
az állami adó- és vámhatóság a címzett kérésére az EKO visszaküldendő példányának hátoldalán igazolja
a jövedéki termék utáni adókötelezettség teljesítését vagy annak biztosítását;
b)
az állami adó- és vámhatóság a jövedéki termék feladása előtt – kérelemre – igazolást ad a belföldön keletkező
adókötelezettségre nyújtott jövedéki biztosíték rendelkezésre állásáról;
c)
az adófizetésre kötelezett személy
ca)
a beszerzést megelőzően a belföldön keletkező adófizetési kötelezettségnek megfelelő összegben
jövedéki biztosítékot nyújt,
cb)
a beszerzést megelőzően a beszerzésről – a jövedéki termék beszerzésének, mennyiségének és
felhasználási céljának megjelölésével – értesíti az állami adó- és vámhatóságot,
cc)
az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontját követő 5 napon belül adóbevallást tesz és
megfizeti az adót.
(7) A (6) bekezdés c) pont ca) alpontja szerint nyújtott jövedéki biztosíték felszabadul
a)
az adófizetési kötelezettség teljesítését követően,
b)
ha az adófizetésre kötelezett személy az adófizetési kötelezettség alól a jövedéki termék teljes megsemmisülése
vagy helyrehozhatatlan károsodása miatt mentesül,
c)
ha a 3. § (1) bekezdés 44. pont c) alpontja szerinti szabálytalanság esetén a jövedéki adót másik tagállamban
igazoltan megfizették.

42. Jövedéki termék szállítása csomagküldő kereskedelem keretében
63. §

(1) A jövedéki termék csomagküldő kereskedelem keretében belföldre szállítása esetén a csomagküldő kereskedőt
terhelő adókötelezettséget és adófizetési kötelezettséget a csomagküldő kereskedő 36. § szerinti adóügyi képviselője
teljesíti.
(2) Az adóügyi képviselő minden belföldre küldött szállítmányt a belföldre történő feladás napján jelenti be az állami
adó- és vámhatósághoz.
(3) A csomagküldő kereskedőtől beszerzett jövedéki termék eredete csak a címzett nevére kiállított számlával igazolható.
(4) Az állami adó- és vámhatóság az adó megfizetéséről – kérésre – igazolást ad a csomagküldő kereskedőnek.
(5) Az adóügyi képviselő által nyújtott jövedéki biztosíték felszabadul,
a)
az adófizetési kötelezettség teljesítését követően,
b)
ha az adófizetésre kötelezett személy az adófizetési kötelezettség alól a jövedéki termék teljes megsemmisülése
vagy helyrehozhatatlan károsodása miatt mentesül,
c)
ha a 3. § (1) bekezdés 44. pont c) alpontja szerinti szabálytalanság esetén a jövedéki adót másik tagállamban
igazoltan megfizették.

43. Jövedéki engedélyes kereskedelem és jövedéki kiskereskedelem általános szabályai
64. §		
Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék belföldi címről belföldi címzett részére kereskedelmi céllal a végrehajtási
rendeletben meghatározott adatokat tartalmazó szállítólevéllel szállítható.
65. §		
Jövedéki engedélyes kereskedő és jövedéki kiskereskedő kereskedelmi forgalomban a végrehajtási rendeletben
meghatározott minőségű üzemanyagot forgalmazhat.
66. §		
Dohánynövényt tilos végfelhasználó számára értékesíteni, illetve végfelhasználónak beszerezni.

44. Jövedéki engedélyes kereskedelem
67. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság engedélyével folytatható
a)
a
aa)
szabadforgalomba bocsátott ellenőrzött energiatermékkel – kivéve az 5 liternél vagy
5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű és az 1 liter vagy 1 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű
egyéb ellenőrzött ásványolajat, valamint az 5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű LPG-t –,
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ab)
ac)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

kenőolajjal,
szabadforgalomba bocsátott sörrel, csendes és habzóborral, egyéb csendes és habzó erjesztett itallal,
köztes alkoholtermékkel és alkoholtermékkel, valamint
ad)
szabadforgalomba bocsátott dohánygyártmánnyal
a kereskedelemről szóló törvény szerinti nagykereskedelmi tevékenység – ide nem értve az üzemanyagkártyával
értékesített (beszerzett), felhasznált üzemanyag utólagos, pénzügyi-technikai jellegű elszámolását, ha az elszámolásról
a felek írásban megállapodtak –, továbbá üzemanyagnak nem a 69. § és 72. § szerinti értékesítése,
b)
az a) pont aa)–ad) alpontja szerinti termék, valamint az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű
egyéb ellenőrzött ásványolaj importálása és exportálása, ha a termék nem az azt szállító magánszemély saját
felhasználását szolgálja,
c)
az a) pont aa)–ad) alpontja szerinti termék, valamint az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű
egyéb ellenőrzött ásványolaj másik tagállamból belföldre és belföldről másik tagállamba a 62. § szerinti
kereskedelmi céllal történő szállítása.
A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket belföldön csak adóraktár engedélyesétől (ideértve a megszűnt
adóraktárt az engedély hatályvesztését követő 30 napig), termékét adóraktárban tároló személytől, felhasználói
engedélyestől, kisüzemi bortermelőtől és jövedéki engedélyes kereskedőtől szerezhet be.
A jövedéki engedélyes kereskedő – a (2) bekezdéstől eltérően – a jövedéki kiskereskedő vagy végfelhasználó
részére értékesített jövedéki termékeket vagy azok egy részét a jövedéki kiskereskedő vagy végfelhasználó kérésére
visszavásárolhatja.
A jövedéki engedélyes kereskedő egyedi, az állami adó- és vámhatóság által előzetesen engedélyezett esetben
a (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül mástól is beszerezhet jövedéki terméket.
A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket készpénzfizetéssel nem szerezhet be és nem értékesíthet.
Az (5) bekezdéstől eltérően
a)
fűtőolaj mezőgazdasági őstermelő részére – ha a mezőgazdasági őstermelő a jövedéki engedélyes
kereskedőnek az őstermelői igazolványát bemutatja –
b)
jövedéki termék magánszemély részére
készpénzfizetéssel is értékesíthető.
A jövedéki termék értékesítéséről a jövedéki engedélyes kereskedő olyan számlát állít ki, amelyen feltünteti a jövedéki
termék KN-kódját és az engedélyének számát.

45. Jövedéki kiskereskedelmi tevékenység
68. §

(1) A jövedéki kiskereskedő jövedéki terméket belföldön csak adóraktár engedélyesétől (ideértve a megszűnt adóraktárt
az engedély hatályvesztését követő 30 napig), termékét adóraktárban tároló személytől, felhasználói engedélyestől,
kisüzemi bortermelőtől és jövedéki engedélyes kereskedőtől szerezhet be.
(2) A jövedéki kiskereskedő egyedi, az állami adó- és vámhatóság által előzetesen engedélyezett esetben
az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül mástól is beszerezhet jövedéki terméket.
(3) A jövedéki kiskereskedő jövedéki terméket készpénzfizetéssel nem szerezhet be, kivéve adóraktárból vagy kisüzemi
bortermelőtől 200 ezer forintot meg nem haladó értékű jövedéki termék beszerzését.

69. §

(1) Jövedéki kiskereskedő a kereskedelemről szóló törvény szerinti mozgóbolt útján a (2) bekezdés szerinti jövedéki
terméket abban az esetben forgalmazhat, ha az állami adó- és vámhatóságnak a mozgóbolton keresztül történő
értékesítés megkezdését – a végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalommal – legkésőbb 5 munkanappal
megelőzően bejelenti.
(2) Mozgóbolt útján
a)
gázolaj, LPG és a hivatalosan meghirdetett technikai sportversenyeken (motor-, autó-, repülő-,
motorcsónakversenyeken) a versenyen részt vevő gépjárművek használatára szolgáló üzemanyag
a felhasználás helyszínén tankautóból,
b)
sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék
kiszerelve,
c)
dohánygyártmányok esetén a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló törvénynek megfelelően
értékesíthető.
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(1) A kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátást vagy szálláshely-szolgáltatást folytató jövedéki kiskereskedő
üzletében és az ahhoz tartozó raktárában – a vendégeknek már kiszolgált termékek kivételével – 2 liter alatti kiszerelésű
alkoholtermékből, csendes borból és egyéb csendes erjesztett italból a végrehajtási rendeletben meghatározott
mennyiségű bontott termék az abban meghatározott feltételekkel tárolható.
(2) Vendéglátást folytató jövedéki kiskereskedő
a)
elvitelre csendes bort és egyéb csendes erjesztett italt csak 25 litert meg nem haladó kiszerelésben,
b)
25 litert meghaladó kiszerelésű csendes bort italadagoló szerkezeten keresztül vagy az állami adó- és
vámhatóság által előzetesen jóváhagyott átfolyásmérővel ellátott szerkezet útján
forgalmazhat.
(3) Sört, csendes és habzóbort, egyéb csendes és habzó erjesztett italt, köztes alkoholterméket és alkoholterméket
jövedéki kiskereskedő a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti alkalmi
rendezvényen, a kereskedelemről szóló törvény szerinti közterületi értékesítés keretében, vásáron vagy piacon akkor
forgalmazhat, ha az állami adó- és vámhatóságnak – a végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalommal –
az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal bejelentést tesz.

71. §		
Bérfőzető a bérfőzött párlatot
a)
adóraktár engedélyese részére, vagy
b)
– ha a bérfőzető a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri
rendelet szerinti kistermelőnek minősül és megfizette a 132. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti
jövedéki adót – palackozott kiszerelésben, zárjeggyel ellátva
ba)
a gazdasága helyén a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás vagy szálláshely-szolgáltatás
keretében, vagy
bb)
a gazdasága helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon
belüli, a kereskedelemről szóló törvény szerinti vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi
tevékenység keretében, a 70. § (3) bekezdése szerinti bejelentés megtételével
értékesítheti.
72. §

(1) Jövedéki kiskereskedő – figyelemmel a 69. §-ra –
a)
üzemanyagot üzemanyagtöltő állomáson vagy automatából történő értékesítés útján,
b)
tüzelő-, fűtőanyag célú gázolajat kiskereskedelmi tárolótelepen vagy üzemanyagtöltő állomáson
forgalmazhat.
(2) A légijárművek kiszolgálását végző üzemanyagtöltő állomáson repülőgép-üzemanyag kizárólag tárolótartályból,
egyéb üzemanyagtöltő állomáson – a földgáz kivételével – üzemanyag kizárólag tárolótartályból, kútoszlopon
keresztül értékesíthető.
(3) A jövedéki kiskereskedő az üzemanyagtöltő állomás forgalmáról a végrehajtási rendeletben meghatározott
adattartalmú nyilvántartást vezet, melynek adatait havonta lezárja és a havi zárás alapján adatszolgáltatást teljesít
a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig az állami adó- és vámhatóság részére.

73. §		
Dohánygyártmány kizárólag jogszabálynak megfelelő fogyasztói csomagolási egységben forgalmazható.

VIII. FEJEZET
ADÓZÁSI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
46. Zárjegy alkalmazása
74. §

(1) Dohánygyártmányt és alkoholterméket csak zárjeggyel ellátva bocsáthat szabadforgalomba forgalmazási céllal
az adóraktár engedélyese, importálhat az importáló és lehet belföldön forgalmazni, kivéve
a)
a töltőfolyadékot,
b)
a 3. § (3) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti alkoholterméket,
c)
az 5,5 térfogatszázaléknál kisebb alkoholtartalmú, legfeljebb 0,33 literes kiszerelésű terméket,
d)
a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti alkoholterméket, ha azt
da)
laboratóriumi vizsgálatok céljára;
db)
kísérleti, kutatási, fejlesztési célra;
dc)
kísérleti termékek próbagyártására;
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dd)
de)

(2)

(3)

(4)
(5)

laboreszközök, gépek mosására, tisztítására;
szolgáltató tevékenységek, gyógyszer-nagykereskedelem céljára, kórházak, rendelőintézetek,
gyógyszertárak részére;
df )
a fermentált dohányvágat aromásítására;
dg)
az adófizetési kötelezettség alóli mentesülést eredményező célra
értékesítik adózottan,
e)
a teljesen denaturált alkoholterméket,
f)
a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti, nyomdaipari célokat szolgáló hígítót, oldószert,
g)
a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti, a 3. § (3) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti alkoholtermék
előállítására adózottan értékesített alkoholterméket,
h)
a 2208 20 12-2208 90 99 KN-kód szerinti, 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú, az adófizetési
kötelezettség alól mentesült terméket,
i)
a 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint értékesített jövedéki terméket.
A zárjegyet a Magyar Állam állíttatja elő és az állami adó- és vámhatóság bocsátja megrendelés alapján és
a)
elszámolási kötelezettség mellett,
b)
a zárjegy előállítási költségének a megfizetése ellenében,
c)
a másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott terméket kereskedelmi céllal belföldre szállító személy
esetében a 62. § (6) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott jövedéki biztosíték nyújtása esetén
a (3) bekezdés szerinti igénylő rendelkezésére.
Zárjegyet igényelhet
a)
az adóraktár engedélyese,
b)
a bejegyzett kereskedő,
c)
az importáló,
d)
másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott terméket kereskedelmi céllal belföldre szállító személy.
A zárjegy darabonként 1500 forint értéket képvisel, amelyet a zárjegyhiányra kell megfizetni.
A (4) bekezdés szerint fizetendő összeg a megfizetés és elszámolás szempontjából jövedéki bírságnak minősül,
továbbá összege nem mérsékelhető, megállapítása nem mellőzhető.

47. Bérfőzött párlat zárjegyezése
75. §

(1) A 74. §-tól és a 78. §-tól eltérően a bérfőzető – az adóraktár részére történő értékesítés kivételével – zárjeggyel ellátva,
kiszerelve értékesítheti a bérfőzött párlatot.
(2) A bérfőzető a zárjegy megrendelését a végrehajtási rendeletben foglaltak szerint nyújtja be az állami adó- és
vámhatósághoz.
(3) Az igényelt zárjegyet az állami adó- és vámhatóság
a)
a zárjegy előállítási költségének megfizetését,
b)
a származási igazolás állami adó- és vámhatóságnak történt elektronikus vagy más úton történő bemutatását,
c)
a 132. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti adó megfizetését
követően bocsátja a bérfőzető rendelkezésre.
(4) Az átvett zárjeggyel a bérfőzető nem köteles az állami adó- és vámhatóság felé elszámolni, de az átvett zárjegyeket
legkésőbb az átvételt követő 3 napon belül köteles felhelyezni a párlat fogyasztói csomagolására.

48. Zárjegy felhelyezése, pótlása
76. §

(1) A zárjegyet a legkisebb fogyasztói csomagolási egységre oly módon kell felragasztani, hogy az sérülésmentesen
ne legyen eltávolítható és a csomagolás kinyitásakor eltépődjön, valamint az azon feltüntetett szöveg, adat
– a végrehajtási rendeletben meghatározott eltéréssel – teljes terjedelmében látható legyen.
(2) A zárjegyköteles jövedéki termékre felragasztott zárjegy a végrehajtási rendeletben meghatározott információkat
tartalmazza.
(3) Ha a szabadforgalomba bocsátott zárjegyköteles jövedéki termék zárjegye megsérül vagy a termékről leválik,
a jövedéki engedélyes kereskedő vagy a jövedéki kiskereskedő a zárjegyköteles jövedéki termékre vonatkozó
továbbforgalmazási szándéka esetén az érintett terméket leltárba veszi és a leltárba vett adatokat az állami adó- és
vámhatóságnak bejelenti.
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(4) Az állami adó- és vámhatóság a bejelentéstől számított 30 napon belül új zárjegyet helyez fel a termékre, ha a levált,
sérült zárjegy egyedi azonosításra alkalmas és a zárjegyköteles jövedéki termék származása igazolt.
(5) Az új zárjegy felhelyezéséig a levált, sérült zárjegyű termék az üzlet raktárában vagy más, kiszolgálásra nem szolgáló
részében tárolható és a tárolás jogszerűségét, valamint a leltárba vételt az állami adó- és vámhatósághoz tett
bejelentés igazolja.

49. Adó-visszaigénylés zárjegyköteles jövedéki termék után
77. §

(1) A 12. § a), b) és d) pontja szerinti adó-visszaigénylés feltétele, hogy a jogosult a zárjegyet a zárjegyköteles
jövedéki termékről az állami adó- és vámhatóság képviselőjének jelenlétében eltávolítsa és megsemmisítse vagy
felülragasztással érvénytelenítse.
(2) A központi költségvetési szerv mentesül az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek alól, ha az általa exportált
jövedéki termék harmadik országban szolgálatot teljesítő Magyar Honvédség fegyveres erői részére kerül kiszállításra.
(3) Az adóraktár engedélyese, a bejegyzett kereskedő és az importáló a szabadforgalomból visszaszállított
dohánygyártmány adóját visszaigényelheti, ha
a)
a dohánygyártmányt az adóraktár engedélyese újrafeldolgozza, megsemmisíti vagy megsemmisítteti,
a bejegyzett kereskedő és az importáló megsemmisítteti,
b)
a cigarettán kívüli dohánygyártmányok esetében az adóraktár engedélyese ismételt szabadforgalomba
bocsátási céllal a zárjegyet eltávolítja.

50. Adatszolgáltatás a zárjegyekről
78. §

(1) Az átvett zárjegyekről a végrehajtási rendelet szerinti adattartalommal a zárjegyigénylő – kivéve az adóraktár
engedélyesét – elektronikus nyilvántartást vezet.
(2) A zárjegyigénylő
a)
a belföldön felhelyezett zárjegyekről a felhelyezést,
b)
a tagállamban vagy harmadik országban felhelyezett zárjegyekről a szabadforgalomba bocsátást vagy a 7. §
(3) bekezdés a) pontja szerinti időpontot,
c)
a végrehajtási rendelet szerinti egyéb jelentésköteles zárjegykészlet-változási esetről az esemény
bekövetkezését
követő munkanapon adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére.
(3) A zárjegyigénylőnek az átvett és külföldre kiszállított zárjegyet az átvételtől számított három hónapon belül fel kell
helyeznie a zárjegyköteles jövedéki termékre vagy vissza kell hoznia belföldre. Ha a zárjegy vagy a zárjeggyel ellátott
zárjegyköteles jövedéki termék a zárjegy átvételétől számított három hónapon belül nem kerül vissza belföldre,
a zárjegyet zárjegyhiányként kell a nyilvántartásban feltüntetni.

51. Adómegállapítás, adóbevallás
79. §

(1) Az adózó az adót önadózással állapítja meg, vallja be és fizeti meg.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az állami adó- és vámhatóság állapítja meg az adót
a)
termékimport esetén,
b)
ha az adófizetési kötelezettség szabálytalanság miatt keletkezik,
c)
ha az adófizetési kötelezettség a 7. § (1) bekezdés d)–e) és k) pontja esetében keletkezik,
d)
ha az adófizetési kötelezettség a 7. § (2) bekezdés c) pontja esetében a mentesített szervezetet terheli,
e)
az adófizetésre kötelezett személy kérelmére, ha az adófizetési kötelezettség a 7. § (2) bekezdés e)–g) pontja
esetében keletkezik,
f)
ha az adófizetési kötelezettség a 117. § (4) bekezdése esetében keletkezik.
(3) Önadózás esetén az adó alapját és a fizetendő adót naptári hónaponként kell megállapítani.
(4) Ha az adóraktár engedélyese az adófelfüggesztési eljárás keretében átvett jövedéki terméket az adófizetési
kötelezettség alóli mentesülést eredményező célra használta fel és tárgyhóban nem keletkezett adófizetési
kötelezettsége, nem kell adóbevallást benyújtania.
(5) A nulla adómértékű csendes borra, valamint a 129. § (2) bekezdés a) pontja szerinti termékre nem kell adóbevallást
benyújtani.
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(6) Az adóraktár engedélyesének a felszámolási és a végelszámolási eljárás miatti megszűnés kivételével az adóraktári
engedélyének hatályvesztését követő 30 napon belül bevallást kell benyújtania. A felszámolási és a végelszámolási
eljárás miatti megszűnés esetében az adóbevallásra az Art.-ot, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és
a végelszámolásról szóló törvényt vagy a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényt kell alkalmazni.
80. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság a tárgyhót követő hónap 10. napjáig tájékoztatásul megküldi az adózónak – a tüzelő-,
fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált földgázra, szénre és villamos energiára vonatkozó adatok
kivételével – az adóbevallás alapját képező adatokat. Az adóalany ezen adatok beérkezésétől számított 5 napon belül
helyesbítéssel élhet, amelyet megküld az állami adó- és vámhatóság részére.
(2) Az adózó az adó előlegének és a megállapított nettó adónak a különbözetét havonta
a)
a tárgyhót követő hónap 20. napjáig,
b)
az a) ponttól eltérően a kizárólag dohánygyártmányt előállító, forgalmazó adózó a 2 milliárd forintot meg nem
haladó adó összegét a tárgyhót követő második hónap 20. napjáig
fizeti meg vagy ettől az időponttól igényelheti vissza.

52. Adóelőleg
81. §

(1) Az adóraktár engedélyese adóelőleget fizet, ha az előző év azonos negyedévében keletkezett adófizetési
kötelezettsége elérte a 6 millió forintot. Az adóelőleg mértéke az előző év azonos negyedévében keletkezett
adófizetési kötelezettségének egyhatod része.
(2) Ha az adóraktár engedélyese a tárgyévet megelőző évben nem fizetett adót, de a tárgyév első negyedévében az adó
várható összege eléri a 6 millió forintot, akkor a várható adóösszeg egyhatodát kell adóelőlegként fizetni. A második,
harmadik és negyedik negyedévben akkor kell adóelőleget fizetni, ha az előző negyedévi adó összege a 6 millió
forintot meghaladja. Az adóelőleg összege az előző negyedévi adófizetési kötelezettségének egyhatod része.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően nem köteles adóelőleget fizetni az adóraktár engedélyese, ha kizárólag dohánygyártmánnyal
folytat adóraktári engedélyköteles tevékenységet.

53. Adó-visszaigénylés közös eljárási szabályai
82. §

(1) Adó-visszaigénylés esetén visszaigényelhető adóként a jövedéki termék adóval növelt áron történt beszerzését
igazoló bizonylat kiállításának napján hatályos adómértékkel számított adó vehető figyelembe.
(2) Adó-visszaigénylés a jövedéki termék adóval növelt áron történt beszerzését igazoló bizonylaton szereplő
ellenértékből legalább az (1) bekezdés szerinti adótartalom kiegyenlítését követően érvényesíthető.
(3) Az adó-visszaigénylésre jogosult az adó-visszaigénylést választása szerint
a)
évente, legkorábban a tárgyévet követő év január hónapjának 20. napjától,
b)
negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától, vagy
c)
havonta, legkorábban a tárgyhót követő hónap 20. napjától
igényelheti.
(4) Az adó-visszaigénylő a visszaigénylés jogosultságát a végrehajtási rendeletben előírtak szerint igazolja.

54. Adófizetési kötelezettség alóli mentesülés igazolása
83. §		
Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülést a végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint kell igazolni.

55. Ügyintézés
84. §

(1) A jövedéki ügyeket elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs rendszeren vagy
az állami adó- és vámhatósággal létesített közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül kell intézni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően papíralapon is intézhető
a)
a magánszemély 43. § szerinti bejelentési kötelezettsége,
b)
a magánfőző által teljesítendő bejelentési kötelezettség, valamint a párlat adójegy igénylése és rendelkezésre
bocsátása,
c)
a külföldi személy jövedéki ügye,
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d)

a hivatalból magánszeméllyel szemben indított hatósági eljárás, kivéve, ha az ügyfél elektronikus ügyintézést
kér és egyúttal megadja az elektronikus ügyintézéshez szükséges elektronikus elérhetőségét,
e)
a kizárólag bérfőzést végző adóraktár nyilvántartás-vezetése, adatszolgáltatása.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az ügyfél az eljárás bármely szakaszában választhat a kapcsolattartás hagyományos és
elektronikus formája között.

56. Szemledíj, költségtérítés
85. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság hivatalos helyén kívül, kérelemre végzett eljárása esetén – az engedélyezési eljárás
kivételével – a kérelmezőnek szemledíjat kell fizetni, és meg kell fizetni az eljárás során felmerülő szakértői és más
vizsgálati díjat, szállítási, kiszállási és más vizsgálati költségeket.
(2) A szemledíj, költségtérítés mértékét és a megfizetés módját a végrehajtási rendelet határozza meg.

57. Kötelező érvényű KN-kód besorolás
86. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság kérelemre vagy hivatalból – utóbbi esetben az adóalany egyidejű értesítése mellett –
az előállított, felhasznált, beszerzett jövedéki termékre, valamint az olyan termékre, amelynek előállításához
jövedéki terméket használnak fel, kötelező érvényű KN-kód besorolást adhat ki, amely fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható, rendelkezéseit a határozat közlésének napját követő naptól kell alkalmazni.
(2) Az adóalany terhére a kötelező érvényű KN-kód besorolással vagy annak megváltoztatásával összefüggő
adókötelezettség vagy jogkövetkezmény a KN-kód besorolás kötelezővé válásának napját megelőző időszakra nem
állapítható meg.
(3) Az engedélynek a kötelező érvényű KN-kód besorolás miatt szükségessé váló módosítása iránti kérelmet a kötelező
érvényű KN-kód besorolásról szóló határozat közlésének napját követő 8 napon belül kell kérelmezni vagy az engedélyt
visszaadni.
(4) A kötelező érvényű KN-kód besorolás kiadása iránti kérelem adattartalmát a végrehajtási rendelet tartalmazza.

58. Megsemmisítés
87. §

(1) Jövedéki termék megsemmisítése, ha utána az arra jogosult adó-visszaigénylést vagy adófizetési kötelezettség alóli
mentesülést kíván érvényesíteni, az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végezhető a végrehajtási rendeletben
előírt módon, kivéve
a)
a tudományos és oktatási célra előállított és az előállító által megsemmisített alkoholterméket,
b)
a magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépésének esetét, és
c)
az alkoholtermék előállítása során keletkező hulladék megsemmisítését.
(2) A megsemmisítés időpontját az azt megelőző 3. napig be kell jelenteni az állami adó- és vámhatóságnak.

59. Hatósági zár alkalmazása
88. §

(1) Az adóraktár engedélyese és a felhasználói engedélyes a hatósági zárral ellátott mérőeszközön, berendezésen vagy
a hatósági záron végrehajtani kívánt változtatást az azt megelőző 3. napig bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem szükséges bejelentést tenni, ha a változtatásra baleset, kárt okozó üzemzavar
megelőzése vagy következményének elhárítása céljából kerül sor.
(3) Az adóraktár engedélyese és a felhasználói engedélyes a hatósági zárral ellátott mérőeszköz, berendezés
működésében keletkezett, a mérés pontosságát, a gyártás technológiáját befolyásoló zavart, rendellenességet
haladéktanul bejelenti a végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalommal az állami adó- és vámhatóságnak.
(4) A hatósági zárral ellátott mérőeszköz, berendezés működésében mutatkozó, (3) bekezdés szerinti zavar,
rendellenesség észlelésekor az azzal összekapcsolt berendezésen a tevékenységet azonnal meg kell szüntetni kivéve,
ha ettől az állami adó- és vámhatóság az adóraktári engedélyben vagy a felhasználói engedélyben előzetesen eltérést
engedélyezett.
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60. Mintavétel
89. §

(1) A 9. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti mentesülés érvényesítéséhez a mintát az adóraktár engedélyesének
20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti mintavételi szabályzatában meghatározott módon kell vennie.
(2) A mintavételről az adóraktár engedélyese jegyzőkönyvet készít a végrehajtási rendeletben meghatározott
adattartalommal.

61. Egyéb eljárási szabályok
90. §		
Az üzemszünet ideje alatt alkalmazott papíralapú okmány, az EKO, a szabadforgalomba bocsátott termékek szállítása
során alkalmazott szállítólevél, a borkísérő okmány, valamint az e törvény szerinti engedélyes által e törvény szerint
vezetendő nyilvántartás alapbizonylataként használt egyéb bizonylat szigorú számadású bizonylat, amellyel
kapcsolatban elkövetett jogsértésre a számlára, a nyugtára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
91. §

(1) Jövedéki ügyben nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény újrafelvételi eljárásra vonatkozó szabályait, valamint e törvény vagy a végrehajtási rendelet szerinti
engedélyezési eljárásban nem alkalmazható a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény függő hatályú döntésre vonatkozó rendelkezése.
(2) Önálló fellebbezésnek van helye az első fokon a kézbesítési vélelem megdöntése tárgyában hozott elutasító végzés
ellen.
(3) Jövedéki ügyben az állami adó- és vámhatóság értesíti az ügyfelet a kézbesítési vélelem beálltáról.
(4) Azon kötelezően bejelentendő adatok tekintetében, amelyeket az állami adó- és vámhatóságtól eltérő hatóság
nyilvántartása közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető a bejelentési kötelezettség, hogy az e törvény szerint
bejelentésre kötelezett személy kéri a közhiteles nyilvántartást vezető szervet az állami adó- és vámhatóság
nyilvántartott adatról vagy az adatban bekövetkezett változásról történő értesítésére.

92. §

(1) A 14. § (1) bekezdés g) pontja és a 34. § (3) bekezdése szerinti feltétel igazolása történhet
a)
a kérelem benyújtásával egyidejűleg hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtásával,
b)
annak kérelmezésével, hogy a bűnügyi nyilvántartó szerv a rá vonatkozó hatósági erkölcsi bizonyítványt
közvetlenül az állami adó- és vámhatóságnak küldje meg,
c)
annak kérelmezésével, hogy az adatokat a tevékenység engedélyezése, nyilvántartásba vétele iránti eljárásban
történő felhasználás céljából az állami adó- és vámhatóság igényelje a bűnügyi nyilvántartó szervtől.
(2) Az állami adó- és vámhatóság ellenőrizheti, hogy a tevékenység gyakorlásának időtartama alatt folyamatosan
fennállnak-e a 14. § (1) bekezdés g) pontja és a 34. § (3) bekezdése szerinti feltételek. E célból az állami adó- és
vámhatóság adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartó szervtől.
(3) Az állami adó- és vámhatóság a 14. § (1) bekezdés g) pontja és a 34. § (3) bekezdése szerinti feltételek megvalósulásának
megállapítása érdekében a megismert személyes adatokat
a)
az engedélyezési, nyilvántartásba-vételi eljárás jogerős befejezéséig vagy
b)
a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy az engedély visszavonására, nyilvántartásból történő törlésre irányuló
eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig
kezeli.
(4) Az engedélyhez és a nyilvántartásba vételi kérelemhez az e törvényben vagy a végrehajtási rendeletben előírt
feltételek teljesítését igazoló iratokat csatolni kell, szükséges nyilatkozatot meg kell tenni.

93. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság az engedéllyel rendelkező személyekről és a nyilvántartásba vett személyekről
nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az engedélyes vagy a nyilvántartásba vett nevére, engedélyszámára vagy
nyilvántartási számára, az engedélyben vagy nyilvántartásban szereplő jövedéki termék vagy berendezés
megnevezésére, az engedély kiadása vagy a nyilvántartásba vétel időpontjára, valamint az engedély hatályosságára
vonatkozó adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az állami adó- és vámhatóság ezen
adatokat az ellenőrzés érdekében, az engedély hatályvesztésének vagy a nyilvántartásból történő törlést követő
5 évig kezeli.
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(3) Az állami adó- és vámhatóság a hatályos engedélyek vagy a gazdálkodókról vezetett nyilvántartások azon adatait,
amelyek tekintetében az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles, a honlapján – kivéve a 40. § és a 42. §
szerint nyilvántartásba vett személyek adatait – közzéteszi annak érdekében, hogy az engedéllyel rendelkező vagy
nyilvántartásba vett személlyel gazdasági kapcsolatba lépő más személy tájékozódhasson üzletfele tevékenységének
jogszerűségéről.

62. Állami támogatási szabályok
94. §

(1) A 110. § (1) bekezdés i) pontja szerinti adómérték, az Európai Bizottság SA.35767. számú határozata hatálya alá tartozó
állami támogatást tartalmaz.
(2) Az adó mértéke az E85 esetében – a 110. § (1) bekezdés i) pontjától eltérően – a 110. § (1) bekezdés a) pont szerinti
adómérték, ha az E85-öt olyan adóraktár engedélyese bocsátja szabadforgalomba, aki regionális beruházási
támogatásban, környezetvédelmi beruházási támogatásban vagy mezőgazdasági beruházási támogatásban részesült
és a 110. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adómérték, valamint a 110. § (1) bekezdés i) pontja szerinti adómérték
különbségének és a 110. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adómérték alkalmazásával szabadforgalomba bocsátott
E85 mennyiségének szorzata nem éri el a kapott regionális beruházási támogatás, a környezetvédelmi beruházási
támogatás vagy a mezőgazdasági beruházási támogatás összegét.

95. §

(1) A 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés és a hozzá kapcsolódó
adó-visszaigénylés, az Európai Bizottság NN 29/2008. számú határozata hatálya alá tartozó állami támogatást
tartalmaz.
(2) A 113. § (1) bekezdés szerinti adó-visszaigénylés az Európai Bizottság NN 29/2008. számú határozata hatálya alá
tartozó állami támogatást tartalmaz.
(3) A 113. § (5) bekezdés szerinti adó-visszaigénylés a csoportmentességi rendelet 44. cikke alapján a 2003/96/EK tanácsi
irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtható támogatás.
(4) A 115. § szerinti adó-visszaigénylés a csoportmentességi rendelet 25. cikke alapján kutatás-fejlesztési projekthez
nyújtható támogatás.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatások nem nyújthatók az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §
(4a)–(4b) bekezdése szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozások, továbbá olyan vállalkozások részére, amelyekkel
szemben érvényben van teljesítetlen visszafizetési felszólítás olyan korábbi bizottsági határozat nyomán, amely
valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított.

IX. FEJEZET
ELLENŐRZÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEK
63. Az ellenőrzés általános szabályai
96. §

(1) Az e törvényben és a végrehajtási rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítésének és a jogosultságok
jogszabályi feltételei megvalósulásának – ellenőrzéssel lezárt időszakot nem eredményező – hatósági ellenőrzésekor
az Art. ellenőrzési szabályait ezen alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzéshez az Art. szerinti általános megbízólevélnek az állami adó- és vámhatóság
tagjának intézkedésre jogosító szolgálati igazolványa minősül.
(3) A jövedéki termék szállításának helyszíni ellenőrzésekor jogsértés hiányának megállapítása esetén csak abban
az esetben kell jegyzőkönyvet kiállítani, ha azt az ellenőrzött személy kéri. Az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzés
tényét jegyzőkönyv készítésének hiányában a szállítási okmányon rögzíti.
(4) Az Art. szerinti adózóra vonatkozó szabályokat az e törvény szerinti ellenőrzött személyre is alkalmazni kell.
(5) Határozattal rendelhető el folyamatos jelenléttel és vizsgálattal gyakorolt vagy technikai eszköz felszerelésével
folyamatos vizsgálatot lehetővé tévő, többlet-adatszolgáltatási kötelezettséget előíró, valamint a tevékenység
végzéséhez az állami adó- és vámhatósághoz történő előzetes bejelentési kötelezettséget vagy előzetes bejelentési
kötelezettséget és állami adó- és vámhatósági jelenlétet együttesen előíró ellenőrzés
a)
az adóraktár engedélyesénél legfeljebb 1 éves időtartamra, kivéve a technikai eszköz felszerelésével időtartamkorlátozás nélkül elrendelhető ellenőrzési módot, ha olyan körülmény merül fel, amely az adó beszedésének
veszélyeztetettségét valószínűsíti,
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b)

(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

az a) ponton kívüli esetben legfeljebb 3 hónap időtartamra, kivéve a technikai eszköz felszerelésével időtartamkorlátozás nélkül elrendelhető ellenőrzési módot.
Az ellenőrzött személy az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során az állami adó- és vámhatóság kérésére biztosítani
köteles az ellenőrzés ellátásához szükséges tárgyi, technikai feltételeket.
Az (5) bekezdés szerinti határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
Az (5) bekezdés szerinti ellenőrzési mód fenntartásának indokoltságát az ellenőrzött kérelmére az állami adó- és
vámhatóság soron kívül felülvizsgálja.
Az állami adó- és vámhatóság részére adatszolgáltatás keretében megküldött és az uniós számítógépes rendszerben
megadott adatok elemzését az állami adó- és vámhatóság külön ellenőrzés elrendelése nélkül, folyamatosan végzi.
A kötelezettségszegést fel nem táró adatellenőrzésről jegyzőkönyvet nem készít, arról az ellenőrzöttet nem értesíti.
Kötelezettségszegést fel nem táró jövedéki ellenőrzésről az állami adó- és vámhatóság a végrehajtási rendeletben
meghatározott adattartalmú egyszerűsített jegyzőkönyvet készít.

64. Eredet igazolása
97. §		
A jövedéki termék birtokosának a birtokolt jövedéki termék eredetét és a birtoklás jogszerűségét hitelt érdemlően
igazolnia kell.

65. Csomagküldemények ellenőrzése
98. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság legalább két tagjából álló bizottság az adófizetési kötelezettség teljesítésének
ellenőrzése érdekében a postai szolgáltató felvevő- vagy kézbesítőhelyén, a futár- vagy csomagszállítást végző
szolgáltató telephelyén a csomagküldeményeket felbontás nélkül megvizsgálhatja.
(2) Ha a vizsgálat alapján valószínűsíthető, hogy a csomagküldemény adózatlan jövedéki terméket tartalmaz,
az állami adó- és vámhatóság a csomagküldeményt felbontás céljából visszatartja. Az állami adó- és vámhatóság
a visszatartásról végzéssel dönt, amelyet külföldön feladott csomagküldemény esetén a címzettként megjelölt
személynek, belföldön feladott csomagküldemény esetén a feladóként megjelölt személynek, ha pedig ő nem ismert,
a címzettként megjelölt személynek küld meg, tájékoztatva a felbontás helyszínéről. Az állami adó- és vámhatóság
legalább két tagjából álló bizottság a felbontást az értesített személy jelenlétében végzi el. Ha a visszatartásról
értesített személy az értesítés közlésétől számított 30 napon belül vagy általa kért póthatáridő esetén 60 napon belül
nem jelenik meg a felbontás helyszínén, az állami adó- és vámhatóság a csomagküldeményt nélküle bontja fel, és
a felbontásról készített jegyzőkönyvet az értesített személlyel közli.
(3) A visszatartásról rendelkező végzéssel szemben a feladó, illetve a címzett – jogszabálysértésre hivatkozással –
kifogással élhet. A kifogást a végzés közlésétől számított 8 napon belül kell előterjeszteni a végzést hozó állami adóés vámhatóságnál. A kifogást az állami adó- és vámhatóság felettes szerve a benyújtástól számított 15 napon belül
bírálja el. A kifogásnak a felbontás foganatosítására halasztó hatálya van.
(4) Ha a felbontott csomagküldemény adózatlan jövedéki terméket nem vagy csak részben tartalmaz, az állami adóés vámhatóság a csomagküldeményt vagy az abban található, adózatlan jövedéki termékeken kívüli dolgokat
visszacsomagolja és a felbontásról készített jegyzőkönyvvel együtt az értesített személy részére átadja, eljuttatja.
(5) A csomagküldemény elvesztéséből, megsérüléséből, késedelmes kézbesítéséből keletkezett kár megtérítésére a postai
szolgáltatásokról szóló törvény és a futár- vagy csomagszállítást végző szolgáltatóval kötött szerződés irányadó azzal
az eltéréssel, hogy az abban meghatározott kártérítési felelősség az adózatlan jövedéki terméket nem tartalmazó
csomagküldemény esetében az állami adó- és vámhatóságot terheli, ha a bekövetkezett kár bizonyíthatóan a állami
adó- és vámhatósági ellenőrzés vagy intézkedés folytán keletkezett.

66. Jogkövetkezmények
99. §		
Az Art. adóbírságra, mulasztási bírságra és adómérséklésre vonatkozó szabályait jövedéki eljárásokban nem lehet
alkalmazni.
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67. Jövedéki bírság
100. § (1) Az a személy, aki az e törvényben meghatározott kötelezettségét megszegi, jövedéki bírsággal sújtandó.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kötelezettségszegés a központi költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, a jövedéki bírság
mértéke a központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány mértékének kétszeresétől ötszöröséig terjedő összeg,
de legalább 30 ezer forint.
(3) A 19. § megsértése esetén a jövedéki bírság mértékét az előállított termék mennyisége és
a)
egyéb ellenőrzött ásványolaj esetén a 33. § (1) bekezdése szerinti adómérték,
b)
csendes bor esetén az adóalap és 3 ezer forint szorzatának megfelelő összeg,
c)
a 129. § (2) bekezdés a) pontja szerinti termék esetén az adóalap és 10 ezer forint szorzatának megfelelő összeg,
d)
a 110. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nulla adómértékű LPG esetén a közúti járművek üzemanyagakénti
felhasználásra meghatározott adómérték
alapulvételével kell meghatározni.
(4) A jövedéki ellenőrzés során feltárt olyan, az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségszegés esetén, ahol
a központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány összege a 20 ezer forintot nem haladja meg, a jövedéki
ellenőrzést végző gyorsított eljárás keretében a helyszínen jövedéki bírságot szabhat ki és szedhet be. Ebben
az esetben a lefoglalt jövedéki terméket el kell kobozni, ha a termék birtokosa a törvénysértés tényét elismeri, továbbá
a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi és jogorvoslati jogáról lemond. Gyorsított eljárás esetén
a (2) és (3) bekezdéstől eltérően a jövedéki bírság összege 20 ezer forint. Ha a gyorsított eljárás feltételei nem állnak
fenn, az ellenőrzést végző az általános szabályok szerint jár el.
(5) Ha a jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő kétséget kizáróan adózott termékeket
forgalmaz, de nem rendelkezik jövedéki engedéllyel, a kivetendő jövedéki bírság alapja a kereskedő termékköre
szerinti jövedéki engedélyhez e törvényben előírt jövedéki biztosíték összegének és azon napok számának szorzata,
amely alatt a kereskedő a jövedéki bírság kivetéséig engedély nélkül folytatta tevékenységét. A jövedéki bírság
mértéke a bírságalapnak és a jövedéki bírság kivetése időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese 365-öd
részének a szorzata, de legalább 500 ezer forint.
(6) A (2), (5), (8) és (9) bekezdés alá nem tartozó kötelezettségszegések esetén a magánszemély 300 ezer forintig,
a gazdálkodó szervezet 750 ezer forintig terjedő jövedéki bírsággal sújtható.
(7) A (2), az (5) és a (6) bekezdés szerinti jövedéki bírságra az Art.-nak a megbízható és a kockázatos adózói minősítésnek
az adóbírság és a mulasztási bírság felső határát módosító és az ezek kiszabásával kapcsolatos szabályait alkalmazni
kell.
(8) A 39. § megsértése esetén a jövedéki bírság mértéke kilogrammonként 100 ezer forint.
(9) Cukorcefre adóraktáron kívüli előállítása, birtoklása esetén a jövedéki bírság mértéke kilogrammonként 3 ezer
forint, de legalább 100 ezer forint. Ezen alcím alkalmazásában cukorcefre alatt olyan, erjesztéssel jövedéki termék
előállítására alkalmas anyagot kell érteni, amelynek szénhidrát tartalma 50%-ot meghaladó mértékben hozzáadott
cukor- vagy keményítőtartalmú, mezőgazdasági eredetű termékből származik. Nem minősül cukorcefrének az olyan
anyag, amely a terméket birtokló személy által a szakmai szabályok alapján engedéllyel vagy engedély nélkül
jogszerűen, alapanyagként vagy gyártásközi termékként felhasználható termékelőállításhoz.
101. §		
A jövedéki bírság összege kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén hivatalból vagy kérelemre mérsékelhető,
kiszabása mellőzhető. A mellőzés abban az esetben alkalmazható, ha a körülményekből megállapítható, hogy
a jogsértő személy az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el. A jövedéki bírság mérséklésénél az eset
összes körülményét mérlegelni kell, különösen az adózás alól elvont termék, a hamis, hamisított vagy jogtalanul
megszerzett zárjegy és hivatalos zár mennyiségét, a központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány nagyságát,
keletkezésének körülményeit, a jogsértő személy jogellenes magatartásának súlyát.

68. Lefoglalás, elkobzás
102. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a jövedéki ügyben folytatott eljárása során a tényállás tisztázása, továbbá az e törvény
szerinti elkobzás érvényesítése érdekében bármely dolgot – az élő állat kivételével – lefoglalhat.
(2) A lefoglalást elrendelő végzéssel szemben az ügyfél – a 100. § (4) bekezdése szerinti eset kivételével –
jogszabálysértésre hivatkozással kifogással élhet. A kifogást a végzés közlésétől számított 8 napon belül kell
benyújtani az állami adó- és vámhatósághoz. A kifogást az állami adó- és vámhatóság a benyújtástól számított
15 napon belül bírálja el. A kifogásnak a lefoglalás végrehajtására nincs halasztó hatálya.
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(3) A lefoglalást meg kell szüntetni arra a dologra, amire a jövedéki eljárás eredményes lefolytatása érdekében már nincs
szükség.
(4) A lefoglalt dolog annak adható ki, aki a tulajdonjogát minden kétséget kizáróan igazolja vagy annak, akitől azt
az állami adó- és vámhatóság lefoglalta feltéve, hogy az illető a jogszerű birtoklás tényét igazolta. Ha a lefoglalás
megszüntetéséről rendelkező végzés közlését követő 3 munkanapon belül nem történt meg a kiadni rendelt dolog
átvétele, a kiadás feltétele, hogy a lefoglalás megszüntetéséről rendelkező végzés közlésének napját követő nap és
a kiadni rendelt termék, dolog és eszköz kiadásának napja közötti időtartamra eső tárolási költséget az állami adó- és
vámhatóság részére igazoltan megtérítsék.
(5) Az (4) bekezdéstől eltérően, ha a jövedéki kötelezettségszegéssel összefüggésben indult büntetőeljárásban
lefoglalásnak van helye és ennek érdekében a büntetőügyben eljáró hatóság az állami adó- és vámhatóságot
megkereste, a lefoglalt dolgot a büntetőeljárást lefolytató hatóságnak kell kiadni.
(6) Ha a kiadni rendelt dolgot a lefoglalás megszüntetéséről rendelkező végzés közlését követő 60 napon belül
a (4) bekezdésben meghatározott személy nem veszi át, azt az állami adó- és vámhatóság értékesítheti.
Az értékesítésből befolyt ellenérték a kiadni rendelt, de át nem vett dolog helyébe lép. Az értékesítés meghiúsulása
esetén az állami adó- és vámhatóság a kiadni rendelt dolgot megsemmisítheti.
(7) Ha a (6) bekezdésben foglaltak szerinti értékesítésből befolyt ellenértéket az annak átvételére jogosult személy az állami
adó- és vámhatóság ez irányú tájékoztatásának közlésétől számított öt éven belül nem veszi át, az értékesítésből
befolyt ellenérték az államra száll. Az értékesítésből befolyt ellenérték után az állami adó- és vámhatóságnak
kamatfizetési kötelezettsége nincs.
(8) A (4), a (6) és a (7) bekezdésben meghatározott határidők elmulasztása miatt igazolási kérelemnek helye nincs.
(9) A lefoglalt dolog elszállításával, tárolásával, őrzésével kapcsolatos költségek az ügyfelet terhelik, ha jogerősen
végrehajtható jövedéki bírság megfizetésére kötelezték, ellenkező esetben a felmerült költségeket az állam viseli.
(10) A lefoglalt dolognak az állami adó- és vámhatóság által üzemeltetett raktárban történő tárolása esetén
a vámjogszabályokat kell alkalmazni.
(11) Az állami adó- és vámhatóság a lefoglalt dolgot elszállítja és megőrzi, vagy ha ez aránytalanul magas költségekkel
járna, a dolgot az ügyfél őrizetében hagyja a használat és az elidegenítés jogának megtiltásával.
(12) Az ügyfél vagy képviselője a nála lefoglalt iratokba betekinthet, kérésére azokról az állami adó- és vámhatóság
másolatot készít.
103. § (1) El kell kobozni
a)
a lefoglalt dolgot, amire a jogerősen megállapított jövedéki kötelezettségszegést elkövették és a jövedéki
ügyben a 100. § (2), (3), (5), (8) és (9) bekezdése szerinti jövedéki bírság kerül kiszabásra vagy ha a jövedéki
bírság kiszabását a 101. § alapján az állami adó- és vámhatóság mellőzte,
b)
a lefoglalt dolgot, ha azon a jövedéki törvénysértés elkövetését célzó átalakítást végeztek.
(2) Ha az eset összes körülményeinek vizsgálata alapján további jogsértés elkövetése valószínűsíthető, a 37. § szerinti
jövedéki termék előállítására alkalmas berendezést az állami adó- és vámhatóság elkobozhatja, ha a 37. § szerinti
nyilvántartásba-vételi kötelezettségét a berendezést előállító, értékesítő vagy birtokló nem teljesíti.
(3) Az elkobzott termékre nem kell az adót kivetni, kivéve ha
a)
a jövedéki jogsértés elkövetője az adó kivetését kifejezetten kéri, vagy
b)
a jövedéki jogsértést megvalósító személy ezzel a magatartásával a Btk. 396. §-a szerinti költségvetési csalás
bűncselekményt követett el, és az Art. 40. § (2) és (3) bekezdése szerinti elkülönített számlára befizetést
teljesített.
(4) Ha a lefoglalt dolog nem uniós áru, elkobzására is e törvényt kell alkalmazni.
(5) Az elkobzott dolgok közül
a)
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény hatálya alá tartozó terméket, továbbá jogszabályban
meghatározott eljárástól eltérően előállított vagy kezelt csendes bort, valamint a dohánygyártmányt meg kell
semmisíteni;
b)
a zárjegyet, a hivatalos zárat és a jövedéki termék előállítására alkalmas berendezést meg kell semmisíteni;
c)
az a) és b) pontba nem tartozó egyéb elkobzott termék és eszköz esetén az állami adó- és vámhatóság intézkedik
azoknak az állam javára történő értékesítéséről vagy a (6) bekezdés szerinti átadásról, felhasználásról,
d)
azokat a termékeket, amelyek értékesítése valamely szellemi tulajdonjogot sértene, meg kell semmisíteni.
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(6) Az elkobzott energiatermék, valamint az abból vett, állami adó- és vámhatóság által tárolt és megsemmisítésre váró
minta
a)
a katasztrófavédelemről szóló törvény szerinti katasztrófa esetén a területileg illetékes védelmi bizottság
elnökének, I–III. fokú árvíz- és belvíz-védekezési készültség esetén az érintett terület települési önkormányzata
polgármesterének vagy a vízügyi igazgatási szervezet területi szerve vezetőjének kérelem alapján – az állami
adó- és vámhatóság vezetője jóváhagyásával, elszámolási kötelezettség mellett – átadható;
b)
közül az a) pont szerinti átadásra nem került energiaterméket az állami adó- és vámhatóság – az állami adó- és
vámhatóság vezetője jóváhagyásával, elszámolási kötelezettség mellett – üzemanyagként vagy fűtési, tüzelési
célra felhasználhatja;
c)
közül az értékesítésre vagy az a) és b) pont szerint átadásra, felhasználásra nem került energiaterméket
a katasztrófavédelmi szerv részére oktatás, gyakorlatozás céljára a katasztrófavédelmi szerv kérelme alapján
– az állami adó- és vámhatóság vezetője jóváhagyásával, elszámolási kötelezettség mellett – átadható.
(7) Az állami adó- és vámhatóság az elkobzásról rendelkező döntést követően, de annak jogerőre emelkedését
megelőzően jogosult a lefoglalt
a)
(5) bekezdés a) pontja szerinti dolog előzetes megsemmisítésére, ha az gyors romlásnak van kitéve,
huzamosabb tárolásra alkalmatlan,
b)
(5) bekezdés b) pontja szerinti dolog előzetes megsemmisítésére, a lefoglalt (5) bekezdés c) pontja szerinti
dolog előzetes értékesítésére,
c)
energiatermék előzetes, (6) bekezdés a) pontja szerinti célra történő átadására, valamint a (6) bekezdés b) pontja
szerinti felhasználására,
ha annak kezelése, tárolása, őrzése – különösen a dolog értékére vagy az előreláthatólag hosszú ideig tartó tárolására
tekintettel – aránytalan és jelentős költséggel járna.
(8) A lefoglalt dolog előzetes értékesítéséből befolyt ellenérték a lefoglalt dolog helyébe lép.
(9) Az állami adó- és vámhatóság vagy a bíróság döntése alapján visszaadni rendelt, de természetben már ki nem adható
a)
értékesített lefoglalt vagy elkobzott dolog esetén az értékesítésből befolyt ellenértéknek,
b)
megsemmisített, átadott vagy felhasznált lefoglalt vagy elkobzott dolog esetében a lefoglaláskori értéknek
a megtérítés időpontjáig eltelt időre számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét kell megtéríteni.
104. § (1) Az e Fejezetben meghatározott jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók. E jogkövetkezmények nem érintik
az adó megfizetésének kötelezettségét, továbbá a vámjogszabályok és az Art. szerint megállapítható pótlékokat.
(2) Jövedéki jogsértés miatt nem alkalmazhatóak az e Fejezetben meghatározott jogkövetkezmények a Rendőrségről szóló
törvényben meghatározott megbízhatósági vizsgálatot lefolytató személlyel szemben, ha a jogsértést meghatározott
feladata ellátása során, ügyész előzetes jóváhagyásával követi el és a jogsértés elkövetése bűnfelderítési érdeket
szolgál.
105. § (1) A magánfőzés szabályainak betartását ellenőrző önkormányzati adóhatóság eljárása során a tényállás
tisztázása, továbbá az e törvény szerinti elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást rendelhet el, továbbá
a desztillálóberendezés és az azon előállított termék jogszabályi követelményeknek való megfelelősége tárgyában
díjmentesen szakvéleményt kérhet az állami adó- és vámhatóságtól.
(2) Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon előállított jövedéki
terméket lefoglalhatja, ha
a)
a magánfőző a 143. § (1) bekezdése szerinti bejelentésében a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása
megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, vagy
b)
a magánfőző párlatot a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül állít elő.
(3) Az önkormányzati adóhatóság által elrendelt lefoglalási eljárásra az állami adó- és vámhatóság által alkalmazható
lefoglalásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.
(4) Az önkormányzati adóhatóság az általa lefoglalt jövedéki terméket és desztillálóberendezést elkobozza és
megsemmisítésre átadja az állami adó- és vámhatóságnak, ha a jövedéki ügyben jogerősen a 106. § szerinti bírság
kerül kiszabásra.
(5) Ha az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabályainak ellenőrzése során az évente előállítható mennyiségi
korlát túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti az állami adó- és vámhatóságot.
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69. Egyéb bírság
106. §		
Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki
a)
a magánfőzésre vonatkozó szabályoknak megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat
adójegy beszerzése nélkül végzi párlat előállítását,
b)
a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat
ad meg,
felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha az érintett a felszólításának határidőig
nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.

70. Üzletzárás
107. § (1) A jövedéki termékkel kereskedelmi tevékenységet folytató, a 64–73. §-ban meghatározott kötelezettségeket
megszegő személlyel szemben az Art. szerinti, az adóköteles tevékenység célját szolgáló helyiség lezárása intézkedés
alkalmazható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés tartama az első jogsértés alkalmával 12, ismételt előfordulás esetén 30, majd
minden további jogsértés alkalmával 60 nyitvatartási napig terjedhet.
(3) Az ismételt jogsértéshez kapcsolódó (2) bekezdés szerinti szabályok nem alkalmazhatóak, ha a két egymást követő
ugyanolyan jogsértés elkövetése – ha annak pontos időpontja nem állapítható meg, feltárása – között 2 év eltelt.
(4) Nem alkalmazható az (1) bekezdés szerinti intézkedés, ha a jogsértéssel érintett sör, csendes és habzóbor, egyéb
csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék vagy alkoholtermék mennyisége nem haladja meg a 10 litert.

X. FEJEZET
ENERGIATERMÉK
108. §		
A 19. §-t, valamint a VI. és VII. Fejezetet az energiatermékek közül kizárólag az ellenőrzött energiatermékekre kell
alkalmazni.

71. Adóalap, adómérték
109. § (1) Az adó alapja az energiatermék mennyisége, az adómértéknél meghatározott mennyiségi egységben mérve.
(2) Ha az adómértéknél megadott mennyiségi egység liter, akkor azt +15 °C-ra átszámított térfogaton kell megállapítani.
Az energiatermék +15 °C hőmérséklethez tartozó térfogatát a mérésügyről szóló törvény előírásainak megfelelően
az MSZ EN ISO 3675, az MSZ EN ISO 3838 vagy az MSZ EN ISO 12185 jelű, a kőolajtermékek sűrűségének meghatározására
vonatkozó szabványokban idézett MSZ ISO 91-1 szabványban ismertetettek vagy az előzőekkel egyenértékű műszaki
megoldás szerint (csőkészlet esetén számítással) kell meghatározni.
110. § (1) Az adó mértéke
a)
a benzinre
aa)
ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára az 50 amerikai dollár (a továbbiakban: USD)/hordó
értéket meghaladja, 120 000 Ft/ezer liter,
ab)
ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket,
125 000 Ft/ezer liter,
b)
a petróleumra
ba)
ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára meghaladja az 50 USD/hordó értéket, 124 200 Ft/ezer
liter,
bb)
ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket,
129 200 Ft/ezer liter,
c)
a gázolajra üzemanyagkénti vagy tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén
ca)
ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára meghaladja az 50 USD/hordó értéket, 110 350 Ft/ezer
liter,
cb)
ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket,
120 350 Ft/ezer liter,
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d)

a fűtőolajra tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 4655 Ft/ezer kilogramm,
üzemanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 116 000 Ft/ezer kilogramm,
e)
az LPG-re közúti járművek üzemanyagakénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 95 800 Ft/ezer
kilogramm, egyéb motorikus célú kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 12 725 Ft/ezer kilogramm,
tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 0 Ft/ezer kilogramm,
f)
földgázra közúti járművek üzemanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 28 Ft/nm3, egyébként
0,3366 Ft/kWh,
g)
a villamos energiára 310,50 Ft/megawattóra,
h)
a szénre 2 516 Ft/ezer kilogramm,
i)
– figyelemmel a 94. § (2) bekezdésére is – az E85 esetében a termék bioetanolon kívüli komponenseinek
térfogatra számított mennyiségi részaránya és az a) pont szerinti adómérték szorzatának, valamint a termék
bioetanol tartalmának térfogatra számított mennyiségi részaránya és 70 000 Ft/ezer liter szorzatának együttes
összege,
j)
a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti alkoholtermék bioüzemanyag esetében a 132. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti adómérték,
k)
a tiszta növényi olajat előállító által a 117. § (1) bekezdésben meghatározott mennyiségben és célra felhasznált
tiszta növényi olaj esetében a c) pont ca) alpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén az adómérték 18%-a,
a c) pont cb) alpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén az adómérték 16,5%-a, egyébként 110 350 Ft/ezer
liter.
(2) Az adó mértéke az (1) bekezdésben meg nem határozott energiatermékre
a)
a benzin vagy gázolaj adalékakénti, hígítóanyagakénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén
az (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti adómérték,
b)
az üzemanyagkénti vagy a tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálásnak, értékesítésnek vagy felhasználásnak megfelelően
az (1) bekezdés a)–f ) pont szerinti energiatermékek közül a hozzá legközelebb álló energiatermékre
meghatározott adómérték.
(3) Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti, január 1-jétől, április 1-jétől, július 1-jétől, illetve október 1-jétől érvényes
adómértékek megállapítása a Platts Crude Oil Marketwire – tárgynegyedévet megelőző negyedév első hónapjának
első napja és utolsó hónapjának 15. napja közötti időszakra vonatkozó – Brent (Dated) napi jegyzései Mid értékeinek
és a tárgynegyedévet megelőző negyedév első hónapjának első napja és utolsó hónapjának 15. napja közötti
időszak egyes napjaitól számított mindenkori harmadik havi szállítású Brent napi jegyzések Mid értékeinek számtani
átlaga alapján történik. Az így meghatározott átlagos árat az állami adó- és vámhatóság internetes honlapján
a tárgynegyedévet megelőző hónap 15. napját követő 5. munkanapig közzéteszi.

72. Adókötelezettség, adófizetési kötelezettség
111. § (1) A 6. §-tól eltérően adókötelezettség keletkezik a földgázra, a villamos energiára és a szénre, ha
a)
az energiakereskedő energiafelhasználónak – kivéve a lakossági energiafogyasztót – földgázt, villamos energiát
vagy szenet értékesít,
b)
az energiafelhasználó – kivéve a lakossági energiafogyasztót – belföldön közvetlenül energiatermelőtől vagy
szervezett energiapiacról földgázt, villamos energiát vagy szenet vásárol,
c)
az energiafelhasználó – kivéve a lakossági energiafogyasztót – másik tagállamból földgázt, villamos energiát
vagy szenet vásárol,
d)
az energiafelhasználó – kivéve a lakossági energiafogyasztót – harmadik országból földgázt, villamos energiát
vagy szenet vásárol,
e)
a gazdálkodó saját felhasználásra termel, állít elő földgázt, villamos energiát vagy szenet, kivéve ha
ea)
a termelt villamos energiát geotermikus, nap-, szél-, vízenergiából vagy biomasszából (ideértve
a biomasszából előállított terméket is) állítja elő,
eb)
a termelt földgázt, villamos energiát vagy szenet a 112. §-ban és a 116. §-ban meghatározott célra
használja fel,
ec)
a termelt villamos energiát adózottan beszerzett földgáz, villamos energia vagy szén felhasználásával,
50 megawatt alatti teljesítményű erőműben állítja elő és nem él a 112. § vagy a 116. § szerinti
adófizetési kötelezettség alóli mentesüléssel vagy adó-visszaigénylési jogosultságával,
f)
az energiakereskedő saját célra használ fel földgázt, villamos energiát vagy szenet,
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g)

(2)

(3)

(4)

(5)

az energiafelhasználó az a)–f ) pontban meg nem határozott esetben adózatlan földgázt, villamos energiát
vagy szenet vásárol vagy használ fel,
h)
az energiafelhasználó a szén vásárlásakor valótlan nyilatkozatot tesz az energiakereskedőnek arról, hogy
lakossági energiafogyasztó,
i)
a távhőszolgáltató a 118. § (5) bekezdés szerinti igazolást valótlan tartalommal állítja ki.
Az (1) bekezdéstől eltérően, ha energiakereskedő földgázt vagy villamos energiát gépjárművek közvetlen kiszolgálását
végző töltőállomást üzemeltető részére értékesít, az adókötelezettség akkor keletkezik, amikor az energiakereskedő
a földgázt vagy villamos energiát a töltőállomást üzemeltető részére értékesíti.
Az adó alanya
a)
az (1) bekezdés a) és f ) pontja esetében az energiakereskedő,
b)
az (1) bekezdés b)–d), g) és h) pontja esetében az energiafelhasználó,
c)
az (1) bekezdés e) pontja esetében az előállító,
d)
az (1) bekezdés i) pontja esetében a távhőszolgáltató,
e)
a (2) bekezdés esetében a töltőállomás üzemeltetője részére értékesítő energiakereskedő.
Az adófizetési kötelezettség
a)
az (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint a (2) bekezdés esetében az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában,
az ellenérték vagy a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre,
b)
az (1) bekezdés c) pontja esetében az adóbevallási időszak utolsó napján, az adóbevallási időszakban beszerzett
mennyiségre,
c)
az (1) bekezdés d) pontja esetében a vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor, a vámjogi szabadforgalomba
bocsátott mennyiségre,
d)
az (1) bekezdés e)–f ) pontja esetében a felhasználás időpontjában, a saját célra felhasznált energiamennyiségre,
e)
az (1) bekezdés g) pontja esetében az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában, az ellenérték vagy
a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre, saját célra felhasznált energiatermék esetében a felhasználás
időpontjában, a saját célra felhasznált mennyiségre,
f)
az (1) bekezdés h) pontja esetében a vásárláskor, a vásárolt szén mennyiségére,
g)
az (1) bekezdés i) pontja esetében a távhőszolgáltató általi vásárláshoz kapcsolódó, az áfatörvény szerinti
teljesítés időpontjában, a nyilatkozattal ellentétesen nem a lakosság részére szolgáltatott hő előállítása céljára
felhasznált energiatermék mennyiségére
keletkezik.
A (4) bekezdéstől eltérően, az olyan ügyletnél, ahol a felek időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak
meg vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, az adófizetési kötelezettséget az elszámolással
vagy fizetéssel érintett időszak első napján hatályos adómérték figyelembevételével kell megállapítani.

73. Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól
112. § (1) A 9. §-ban foglaltakon túl mentesül az adófizetési kötelezettség alól
a)
a repülőgép-üzemanyagot nem magáncélú légiközlekedési tevékenységet végző légijármű részére kiszolgáló
adóraktár engedélyese;
b)
a jelölt gázolajat magyar vagy külföldi hajólajstromban nyilvántartott, a víziközlekedésről szóló törvény
szerinti gazdasági célú hajózási tevékenységet végző hajó (ideértve a kompot is) részére kiszolgáló adóraktár
engedélyese;
c)
az adóraktár engedélyese az adóraktárában adófelfüggesztési eljárás alatt álló energiatermékre, amelyet
ca)
energiatermék előállításához kapcsolódó célra,
cb)
kapcsolt hő- és villamos energia, valamint lakossági energiafogyasztónak szolgáltatott hő (ideértve
a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti központi fűtést és
melegvíz-szolgáltatást) előállítása céljára,
cc)
kémiai redukcióban, ásványtani, elektrolitikus és kohászati folyamatban
használ fel.
(2) A repülőgép-üzemanyagot az (1) bekezdés a) pontja szerint kiszolgáló adóraktár részének tekintendő a kiszolgálást
végző tartályautó.
(3) A jelölt gázolajat az (1) bekezdés b) pontja szerint kiszolgáló adóraktárnak tekintendő a közforgalmú hajózási
kikötőben állomásozó, és azt hajótöltési céllal a végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint elhagyó hajó.
(4) A jelölt gázolajból a jelölőanyag nem távolítható el.
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74. Közlekedéshez kapcsolódó adó-visszaigénylés
113. § (1) A vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti vasúti személyszállítási vagy vasúti árutovábbítási tevékenységet végző
személy jogosult az e tevékenységéhez, valamint az e tevékenységhez kapcsolódóan végzett vasúti vontatáshoz,
tolatáshoz felhasznált gázolaj adójának visszaigénylésére.
(2) Az üzemben tartóként nyilvántartott személy jogosult a víziközlekedésről szóló törvény szerinti úszómunkagépben
felhasznált gázolaj adójából literenként 103 forint visszaigénylésére.
(3) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M2 járműkategóriába
és M3 járműkategóriába tartozó autóbuszokat a helyi és helyközi közlekedésében üzemeltető személy jogosult
az e tevékenységéhez felhasznált földgáz adójának visszaigénylésére.
(4) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szerv jogosult a közfeladat ellátásával közvetlen összefüggésben közlekedési célra felhasznált földgáz adójának
visszaigénylésére.
(5) A 3. § (2) bekezdés 21. pontja szerinti jármű üzembentartója vagy – bérelt jármű esetében – bérlője jogosult
a)
az üzemanyagtöltő-állomáson üzemanyagkártyával megvásárolt, vagy
b)
belföldi telephelyén üzemanyag-tárolásra rendszeresített üzemanyag-tankoló automatával ellátott tartályból
elektronikus mérőeszközön keresztül betöltött
kereskedelmi gázolaj után a 110. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén
literenként 7 forint, a 110. § (1) bekezdés c) pont cb) lpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén literenként 17 Ft
visszaigénylésére.

75. Minősített földgázellátási üzemzavarhoz kapcsolódó adó-visszaigénylés
114. §		
Minősített földgázellátási üzemzavar esetén a földgázfelhasználó jogosult a minősített földgázellátási
üzemzavar fennállása alatt és azt követően még 2 munkanap során felhasznált gázolaj adójából literenként
103 Ft visszaigénylésére, ha a gázolajat a minősített földgázellátási üzemzavar fennállása alatt vagy azt legfeljebb
5 munkanappal megelőzően szerezte be.

76. Motorfejlesztéshez kapcsolódó adó-visszaigénylés
115. § (1) A motorfejlesztést végző személy jogosult az e tevékenységéhez felhasznált üzemanyag adójának visszaigénylésére
a (2) bekezdésben foglalt mértékig.
(2) Az adó-visszaigénylés legfeljebb a motorfejlesztéssel kapcsolatban felmerült költség 25%-ig érvényesíthető, feltéve,
hogy ez a költség a csoportmentességi rendelet 25. cikk (3) bekezdése szerint támogatható költségnek minősül.

77. Egyéb ipari felhasználáshoz kapcsolódó adó-visszaigénylés
116. § (1) A felhasznált energiatermék adójának visszaigénylésére jogosult
a)
a vegyipari alapanyagként földgázt felhasználó személy;
b)
a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott föld alatti gáztároló megfelelő működéséhez
a tárolóréteg(ek)ben állandóan biztosítandó gázmennyiség feltöltésére vagy szinten tartására, továbbá
a szállító- vagy elosztóvezeték feltöltése céljából földgázt a feltöltésre vagy szinten tartásra felhasználó
személy;
c)
a hálózati engedélyesként a hálózati veszteség pótlása céljából energiaterméket felhasználó személy;
d)
a nem üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként szenet felhasználó személy.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a villamos energiáról szóló törvény szerinti elosztó vagy átviteli hálózatra betáplált
villamos energia előállításához felhasznált villamos energia adójának visszaigénylésére jogosult személynek a villamos
energiáról szóló törvény szerint nem kell rendelkeznie energiatermelői működési engedéllyel, az adó-visszaigénylést
a bevallási időszakban az elosztó vagy az átviteli hálózatra ténylegesen betáplált villamos energia mennyiségéből
40%-os fajlagos hatásfokkal visszaszámított földgáz mennyisége után érvényesítheti.
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78. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylés
117. § (1) A mezőgazdasági termelő az igazoltan használatában lévő
a)
olyan szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep (rét, legelő) művelési ágú földterület után, amelyen
mezőgazdasági termelőtevékenységet folytat, a mezőgazdasági termelési célú földművelési munkákhoz,
valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállításhoz,
b)
olyan erdő után, amelyben erdőgazdálkodási tevékenységet folytat, az erdőfelújítási célú munkákhoz,
c)
olyan vízjogi üzemeltetési engedély szerinti halastó után, amelyben halgazdálkodási tevékenységet folytat,
– a tóterület nettó üzemelő vízfelületét figyelembe véve – közvetlenül a halgazdálkodáshoz
felhasznált, évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adója a 110. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja
szerinti adómérték alkalmazása esetén 82 százalékának, a 110. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti adómérték
alkalmazása esetén 83,5 százalékának visszaigénylésére jogosult.
(2) Ha a mezőgazdasági termelő a földművelési, az erdőfelújítási és halgazdálkodási munkákhoz gépi bérmunkaszolgáltatást vesz igénybe, a gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált, a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által
kiállított számlán feltüntetett gázolajmennyiség után is jogosult az (1) bekezdésben meghatározott visszatérítésre.
(3) A visszatérítés a gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált gázolaj után akkor érvényesíthető, ha a gépi bérmunkaszolgáltatást végző igazolni tudja a felhasznált gázolaj eredetét.
(4) Ha az utólagos ellenőrzés során a gépi bérmunka-szolgáltatást végző a (3) bekezdés szerinti kötelezettségének nem
tesz eleget, a gépi bérmunka-szolgáltatást igénybe vevő köteles az adót visszafizetni és a visszafizetett adó után
a kiutalás napjától a visszafizetés napjáig az Art. szerinti késedelmi pótlékot fizetni.
(5) Ha a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti családi gazdaság a mezőgazdasági termelőként
nyilvántartásba vett szervezet, akkor a családi gazdálkodó jogosult a családi gazdaság nevében visszaigénylésre saját
nevére szóló számla alapján.

79. Egyéb eljárási szabályok
118. § (1) A 111. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adóalany a szén értékesítése esetén a lakossági fogyasztónak történt
értékesítést a 3. § (2) bekezdés 25. pontjában említett nyilatkozattal köteles dokumentálni. A nyilatkozatban
a lakossági fogyasztó nevét, címét és adóazonosító jelét is fel kell tüntetni. Az energiakereskedő a személyes adatokat
tartalmazó nyilatkozatot kizárólag az állami adó- és vámhatóság részére, ellenőrzés céljából adhatja át. Az állami
adó- és vámhatóság a megkapott személyes adatokat a feltétel megvalósulásának megállapíthatósága érdekében
a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy az ellenőrzés nyomán indult hatósági eljárás jogerős befejezéséig kezeli.
(2) A földgáz, villamos energia vagy szén értékesítését végző adóalany a 111. § szerinti esetben az adót köteles a számlán
elkülönítve feltüntetni.
(3) A szenet továbbforgalmazási céllal beszerző energiakereskedő beszerzése ezen céljáról az értékesítést végző
energiakereskedőnek köteles írásban nyilatkozatot adni, amelyben nevét, címét és adószámát is fel kell tüntetnie.
(4) Az energiakereskedő az (1) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot az Art. szerinti adó-megállapítási jog elévüléséig
köteles megőrizni.
(5) Ha a hő lakosság részére történő szolgáltatását nem közvetlenül a távhőtermelő létesítmény, hanem egy közbeiktatott
távhőszolgáltató végzi, a távhőtermelő létesítmény a 112. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjához kapcsolódó
adófizetési kötelezettség alóli mentesülési és adó-visszaigénylési jogosultságát a távhőszolgáltató által kiadott,
a lakosság részére szolgáltatott hő mennyiségéről szóló igazolással érvényesítheti.
119. §		
Jelölt gázolaj előállítását végző adóraktár engedélyesének a jelölés időpontját az azt megelőző 3. napig be kell
jelenteni az állami adó- és vámhatóságnak.

80. Terméktávvezeték adóraktár, energiatermékek csővezetékes szállítása
120. § (1) A terméktávvezeték adóraktári engedély megadásának nem feltétele a 14. § (1) bekezdés d) pontja és a 20. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesítése.
(2) Az 54–56. §-tól eltérően az energiatermék adófelfüggesztési eljárás keretében végzett feladásáról és átvételéről
a terméktávvezeték adóraktár engedélyese, valamint energiatermék adófelfüggesztési eljárás keretében
adóraktárnak nem minősülő csővezetéken történő szállítás esetén a feladásáról és átvételéről a feladó és az átvevő
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adóraktár engedélyese közösen kiállít egy, a végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalmú átadás-átvételi
jegyzőkönyvet.
(3) A (2) bekezdés szerinti jegyzőkönyv adatait az energiaterméket adófelfüggesztési eljárás keretében a terméktávvezeték
adóraktár részére feladó vagy a terméktávvezeték adóraktártól átvevő, adóraktárnak nem minősülő csővezetéken
történő szállítás esetén a feladó vagy átvevő adóraktár engedélyese a 24. § szerinti adatszolgáltatásában megküldi
az állami adó- és vámhatóságnak.
(4) Az (1) bekezdéstől eltérően a jövedéki engedélyes kereskedő részére végzett szállítás esetén a terméktávvezeték
adóraktár engedélyese a 24. § (2) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóságnak.

81. Egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfigyelt termék
121. § (1) Egyéb ellenőrzött ásványolajat adóraktár engedélyese állíthat elő.
(2) 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű, adózatlan egyéb ellenőrzött ásványolajat adóraktár engedélyese,
felhasználói engedélyes vagy nyilvántartásba vett felhasználó használhat fel.
(3) 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű, adózatlan egyéb ellenőrzött ásványolajat adóraktár engedélyese
és felhasználói engedélyes szerelhet ki.
(4) 5 liter vagy 5 kilogramm vagy annál kisebb, de 1 liternél vagy 1 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött
ásványolaj forgalmazását adóraktár engedélyese, jövedéki engedélyes kereskedő és jövedéki kiskereskedő végezheti,
1 liter vagy 1 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj forgalmazása engedély nélkül
végezhető.
(5) Adózott egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználásához, kiszereléséhez nem szükséges engedély.
122. § (1) Megfigyelt terméket adóraktár engedélyese és felhasználói engedélyes állíthat elő.
(2) Megfigyelt terméket adóraktár engedélyese, felhasználói engedélyes vagy nyilvántartásba vett felhasználó használhat
fel.
(3) Megfigyelt terméket adóraktár engedélyese és felhasználói engedélyes szerelhet ki.
(4) Adózott megfigyelt termék felhasználásához, kiszereléséhez nem szükséges engedély.
123. §		
A felhasználás célja nem lehet az egyéb ellenőrzött ásványolaj és a megfigyelt termék üzemanyagként vagy tüzelő-,
fűtőanyagként történő felhasználása.
124. §		
A 7. § (1) bekezdés f )–j) pontja, a 121. § (5) bekezdése és a 122. § (4) bekezdése szerinti esetben a 33. § (1) bekezdése
szerinti adómértéket kell alkalmazni.

XI. FEJEZET
SÖR, CSENDES BOR, HABZÓBOR, EGYÉB CSENDES ÉS HABZÓ ERJESZTETT ITAL, KÖZTES ALKOHOLTERMÉK,
ALKOHOLTERMÉK
82. Sör
125. § (1) Az adó alapja a sör mennyisége hektoliterben és a tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban meghatározott
fokában kifejezve.
(2) Az adó mértéke hektoliterenként és tényleges alkoholtartalom fokonként
a)
a kisüzemi sörfőzdében előállított sör esetében 810 forint,
b)
más sör esetében 1 620 forint.
(3) Ha az adóraktár túllépi a 3. § (3) bekezdés 17. pontjában szereplő termelési mennyiséget és a (2) bekezdés a) pontja
szerinti adómértékkel számított adót fizetett meg a szabadforgalomba bocsátott sör után, akkor
a)
az engedélyének módosítását kell kérnie a 16. § (3) bekezdés szerint,
b)
az általa a tárgyévben szabadforgalomba bocsátott sör mennyiségére a (2) bekezdés b) pontja szerinti
adómértékkel számított összeg és a (2) bekezdés a) pontja szerinti adómértékkel számított összeg különbözetét
a következő naptári hónapban megfizeti, és
c)
a tárgyévet követő három évben nem alkalmazhatja a (2) bekezdés a) pontja szerinti adómértéket.
126. §		
Kisüzemi sörfőzde esetében a 20. § (1) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.
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83. Csendes bor
127. § (1) Az adó alapja a csendes bor mennyisége hektoliterben kifejezve.
(2) Az adó mértéke hektoliterenként 0 forint.

84. Habzóbor
128. § (1) Az adó alapja a habzóbor mennyisége hektoliterben kifejezve.
(2) Az adó mértéke hektoliterenként 16 460 forint.

85. Egyéb csendes erjesztett ital
129. § (1) Az adó alapja az egyéb csendes erjesztett ital mennyisége hektoliterben kifejezve.
(2) Az adó mértéke hektoliterenként
a)
a csendes bor és hozzáadott ízesítés nélküli szénsavas víz 8,5 térfogatszázalékot meg nem haladó
alkoholtartalmú, olyan kiszerelt keveréke esetében, amelyben a csendes bor aránya meghaladja az 50%-ot,
0 forint,
b)
más egyéb csendes erjesztett ital esetében 9 870 forint.

86. Egyéb habzó erjesztett ital
130. § (1) Az adó alapja az egyéb habzó erjesztett ital mennyisége hektoliterben kifejezve.
(2) Az adó mértéke hektoliterenként 16 460 forint.

87. Köztes alkoholtermék
131. § (1) Az adó alapja a köztes alkoholtermék mennyisége hektoliterben kifejezve.
(2) Az adó mértéke hektoliterenként 25 520 forint.

88. Alkoholtermék
132. § (1) Az adó alapja az alkoholtermék mennyisége hektoliter tiszta szeszben kifejezve, 20 °C hőmérsékleten.
(2) Az adó mértéke – a (4) bekezdés szerinti eltéréssel –
a)
a bérfőzött párlat esetében
aa)
egy bérfőzető részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig – abban az esetben is, ha a bérfőzető
adóraktárnak kívánja értékesíteni – hektoliterenként 167 000 forint,
ab)
egy bérfőzető részére évente az 50 litert meghaladó vagy a nem adóraktárnak értékesítésre szánt
mennyiségre hektoliterenként 333 385 forint,
b)
az a) pontban meg nem határozott esetben hektoliterenként 333 385 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában az 50 literes mennyiség alatt 0,43 hektoliter tiszta szeszt tartalmazó
bérfőzött párlatot kell érteni.
(4) A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően párlat adójegyet kell
beszerezni az állami adó- és vámhatóságtól. A párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat
tárgyévi előállítására jogosítja. A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges
alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat
adójegyet szerez be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő
mennyiségű párlatot állíthat elő. Ha a magánfőző a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több
párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket az állami adóés vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni.
(5) Nem kell alkalmazni az (1) és (2) bekezdést a 3. § (3) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti alkoholtermékre, ha az a 110. §
szerinti adómérték alá esik.
(6) Egy tárgyéven belül a magánszemély vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni vagy
előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet előállíttatni vagy
előállítani párlatot.
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(7) Ha egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az éves kedvezményes adómértékű mennyiségi
korlátok szempontjából az általuk főzetett vagy főzött mennyiségek egybeszámítandók.

89. Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól
133. § (1) Mentesül az adófizetési kötelezettség alól
a)
a magánszemély az általa előállított és az előállító, családtagjai vagy vendégei által elfogyasztott, naptári
évenként és háztartásonként 1000 litert meg nem haladó mennyiségű sörre, palackos erjesztésű habzóborra,
egyéb csendes erjesztett italra, palackos erjesztésű egyéb habzó erjesztett italra, feltéve, hogy értékesítésre
nem kerül sor,
b)
a saját művelésben álló szőlőterületen termelt szőlőből vagy legfeljebb az értékesített saját szőlőtermés
mennyiségével azonos mennyiségben vásárolt szőlőből a magánszemély az általa előállított, borpiaci évenként
és háztartásonként összesen legfeljebb 1000 liter, az előállító, családtagjai vagy vendégei által elfogyasztott
csendes borra, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor,
c)
a szőlőterülettel nem rendelkező magánszemély az általa borpiaci évenként és háztartásonként legfeljebb
500 kilogramm vásárolt szőlőből előállított, az előállító, családtagjai vagy vendégei által elfogyasztott csendes
borra, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor,
d)
a tudományos és oktatási célra előállított és felhasznált alkoholtermék előállítója az alkoholtermékre, ha azt
saját maga használja fel, semmisíti meg,
e)
az adóraktár engedélyese az előállított, forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerre és a nyilvántartásba
vett, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményre (a szájon át fogyasztható alkoholtartalmú
termék esetében 40 ml-t meg nem haladó összes napi fogyasztási dózisnak megfelelő összetételben
előállított készítmény), valamint az engedéllyel iparilag előállított gyógyszeranyagra, gyógyszeripari
intermedierre, továbbá az e termékek előállításához és előállítására szolgáló gyártóberendezéseknek a
– technológiai előírásokban rögzített – tisztítási eljárásához felhasznált sörre, csendes és habzóborra, egyéb
csendes és habzó erjesztett italra, köztes alkoholtermékre vagy alkoholtermékre, nem értve e pont alá
tartozónak a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti alkoholtermék és víz keverékének előállítását,
f)
az adóraktár engedélyese a 2209 00 11-2209 00 99 KN-kód szerinti ecet előállításához felhasznált sörre, csendes
és habzóborra, egyéb csendes és habzó erjesztett italra, köztes alkoholtermékre vagy alkoholtermékre,
g)
az adóraktár engedélyese az előállított, az élelmiszerek és az 1,2 térfogatszázaléknál nem magasabb tényleges
alkoholtartalmú italok aromáira és az ezek előállításához felhasznált sörre, csendes és habzóborra, egyéb
csendes és habzó erjesztett italra, köztes alkoholtermékre vagy alkoholtermékre,
h)
az adóraktár engedélyese az előállított, legfeljebb 8,5 liter tiszta szesz/100 kilogramm alkoholtartalmú
csokoládéra és – az alkoholtartalmú italok kivételével – a legfeljebb 5 liter tiszta szesz/100 kilogramm
alkoholtartalmú egyéb élelmiszerre, és az ezek előállításához felhasznált sörre, csendes és habzóborra, egyéb
csendes és habzó erjesztett italra, köztes alkoholtermékre vagy alkoholtermékre,
i)
az adóraktár engedélyese a részlegesen denaturált sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett
ital, köztes alkoholtermék vagy alkoholtermék felhasználásával előállított vegyipari, kozmetikai és egyéb, nem
emberi fogyasztásra szolgáló termékre, és az ezek előállításához felhasznált sörre, csendes és habzóborra,
egyéb csendes és habzó erjesztett italra, köztes alkoholtermékre vagy alkoholtermékre,
j)
az e)–i) pont szerinti végtermékeket tagállamból vagy harmadik országból behozó személy,
k)
az adóraktár engedélyese a 3199/93/EK bizottsági rendeletben meghatározott eljárások közül a valamennyi
tagállamban alkalmazható teljes denaturálási eljárással vagy a Magyarország által bejelentett teljes
denaturálással előállított etil-alkoholt tartalmazó termékre,
l)
az a 3199/93/EK bizottsági rendeletben kihirdetett teljes denaturálással másik tagállamban előállított
etil-alkoholt tartalmazó terméket belföldre EKO-val szállító személy,
m)
az adóraktár engedélyese a 3199/93/EK bizottsági rendeletben kihirdetett, másik tagállam által bejelentett
teljes denaturálási eljárással belföldön előállított etil-alkoholt tartalmazó termékre a címzett általi átvételt
igazoló EKO példány alapján.
(2) Ha az (1) bekezdés i) pontja szerinti termék előállításához technológiai, műszaki, egészségügyi szempontok miatt nem
lehet részleges denaturálással előállított sört, csendes és habzóbort, egyéb csendes és habzó erjesztett italt, köztes
alkoholterméket vagy alkoholterméket felhasználni, annak szakmai indokolását és arról a felhasználás szerint illetékes
szakmai szövetség nyilatkozatát kell az adóraktári engedély vagy annak módosítása iránti kérelemhez csatolni.
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90. Egyszerűsített adóraktár
134. § (1) A csendes bor adóraktárban történő előállítása – a palackozási tevékenység kivételével – csak egyszerűsített adóraktári
engedéllyel folytatható.
(2) Egyszerűsített adóraktárban nem állítható elő, nem tárolható, nem palackozható sör, a (3) bekezdésbeli eseten túl
habzóbor, a 129. § (2) bekezdés a) pontja szerinti termék kivételével egyéb csendes vagy habzó erjesztett ital, köztes
alkoholtermék, alkoholtermék.
(3) Egyszerűsített adóraktárban a 129. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adómértékkel adózó egyéb csendes erjesztett ital,
valamint saját előállítású csendes borból évente legfeljebb 10 000 liter palackos erjesztésű habzóbor is előállítható,
tárolható, utóbbi termékből az egyszerűsített adóraktár készlete nem haladhatja meg a 10 000 litert.
(4) Az egyszerűsített adóraktári engedély megadásának nem feltétele:
a)
a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesítése,
b)
a 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltétel teljesítése,
c)
20. § (3) bekezdés szerinti feltétel teljesítése,
d)
a csendes bor tárolására szolgáló tárolóeszközök hitelesítése.
(5) A 21. §-tól eltérően a (3) bekezdés második fordulata szerinti terméket előállító, tároló, az Art. szerinti kockázatos
adózónak nem minősülő egyszerűsített adóraktár engedélyesének nem kell jövedéki biztosítékot nyújtania. Az Art.
szerinti kockázatos adózónak minősülő egyszerűsített adóraktár engedélyese által nyújtandó jövedéki biztosíték
összege 250 ezer forint.
(6) A szőlőterületet művelő azon Ptk. szerinti közeli hozzátartozók, valamint az élettársak (a továbbiakban: családtagok
közössége), akik a saját művelésükben lévő szőlőterületen termelt szőlőből a csendes bor és a (3) bekezdés
szerinti termék előállítását, tárolását ugyanazon a közösen használt, adóraktárnak minősíthető helyen végzik,
e tevékenységüket egy egyszerűsített adóraktári engedéllyel folytathatják. Adóalanynak a családtagok közössége
minősül. Az adóalanyisághoz fűződő kötelezettségeket és jogokat a családtagok közössége – a családtagok
egyetemleges felelőssége mellett – az általa kijelölt képviselő útján gyakorolja.
135. §		
A csendes bor, az egyszerűsített adóraktárban előállítható palackos erjesztésű habzóbor és a 129. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti adómértékkel adózó egyéb csendes erjesztett ital egyszerűsített adóraktárból induló belföldi
szállításakor az 54. § (1) bekezdésétől és a 64. §-tól eltérően borkísérő okmány alkalmazandó vagy a szállítmány
az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott esetben mentesül a borkísérő okmány alkalmazása
alól.
136. § (1) Az egyszerűsített adóraktár a 23. §-tól eltérően az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott
tartalmú nyilvántartást vezet, amelyben a csendes bort és a 134. § (3) bekezdés szerinti terméket 60 liternél nagyobb
névleges térfogatú tárolóeszközben elhelyezett, valamint az ennél kisebb tárolóeszközben elhelyezett termékeket
kiszerelésenkénti bontásban, az adó alapjaként meghatározott mennyiségi egységben kimutatva szerepelteti.
(2) Az egyszerűsített adóraktár engedélyese a vásárolt és a saját termésű szőlő, az átvett, előállított (kiszerelt), tárolt
és feladott csendes bor, valamint a 134. § (3) bekezdés szerinti termék mennyiségéről – elkülönítve a bérmunkára
átvett, bérmunkában tárolt mennyiséget –, a készletváltozásokról és a borpiaci év tényleges zárókészletéről
az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatai alapján borpiaci évenként termékenkénti mennyiségi elszámolást készít,
amelyet a borpiaci évet követő augusztus 15-ig nyújt be a hegybíróhoz. A hegybíró a hozzá benyújtott elszámolást
az ISZBIR-en keresztül 21 napon belül teszi hozzáférhetővé az állami adó- és vámhatóság számára.
(3) Az egyszerűsített adóraktár engedélyese az előállított, tárolt, feladott habzóbor utáni adóbevallást a (2) bekezdés
szerinti elszámolással egyidejűleg készíti el és küldi meg az állami adó- és vámhatóságnak, valamint fizeti meg az adót.
(4) A kisüzemi bortermelői feltételeknek megfelelő egyszerűsített adóraktári engedélyes az állami adó- és vámhatóságnak
a végrehajtási rendelet szerinti adattartalommal megtett nyilatkozata alapján mentesül az adóraktári követelmények
teljesítése alól. A kisüzemi bortermelői szabályok alkalmazására vonatkozó nyilatkozat alapján az állami adó- és
vámhatóság – a kisüzemi bortermelői jogszabályi feltételek teljesülése esetén – az egyszerűsített adóraktári engedélyt
visszavonja. A kisüzemi bortermelőként végzett tevékenység az adóraktári engedély visszavonásakor kezdhető meg,
a tevékenységről vezetett gazdálkodói nyilvántartás változatlan tartalommal vezethető tovább.
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91. Kisüzemi bortermelő
137. § (1) A csendes bor és a kisüzemi bortermelőnél előállítható és tárolható palackos erjesztésű habzóbor kisüzemi
bortermelőtől indított belföldi szállításakor az 54. § (1) bekezdésétől és a 64. §-tól eltérően borkísérő okmány
alkalmazandó vagy a szállítmány az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott esetben mentesül
a borkísérő okmány alkalmazása alól.
(2) A kisüzemi bortermelő az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott tartalmú nyilvántartást vezet,
amelyben a csendes bort 60 liternél nagyobb névleges térfogatú tárolóeszközben elhelyezett, valamint az ennél
kisebb tárolóeszközben elhelyezett csendes bort és a palackos erjesztésű habzóbort kiszerelésenkénti bontásban,
az adó alapjaként meghatározott mennyiségi egységben kimutatva szerepelteti.
(3) A kisüzemi bortermelő a vásárolt és a saját termésű szőlő, az előállított (kiszerelt), tárolt és feladott csendes bor,
valamint palackos erjesztésű habzóbor mennyiségéről, készletváltozásokról és a borpiaci év tényleges zárókészletéről
a (2) bekezdés szerinti nyilvántartás adatai alapján borpiaci évenként termékenkénti mennyiségi elszámolást készít,
amelyet a borpiaci évet követő augusztus 15-ig nyújt be a hegybíróhoz. A hegybíró a hozzá benyújtott elszámolást
az ISZBIR-en keresztül 21 napon belül teszi hozzáférhetővé az állami adó- és vámhatóság számára. Az elektronikus
adóbevallásra kötelezett kisüzemi bortermelő mennyiségi elszámolását is elektronikusan nyújtja be.
(4) Ha a családtagok közössége a saját művelésben lévő szőlőterületen termelt szőlőből a csendes bor és a palackos
erjesztésű habzóbor előállítását, tárolását ugyanazon a közösen használt telephelyen végzi, e tevékenység kisüzemi
bortermelőnek minősülve folytatható. Adóalanynak a családtagok közössége minősül. Az adóalanyisághoz fűződő
kötelezettségeket és jogokat a családtagok közössége – a családtagok egyetemleges felelőssége mellett – az általa
kijelölt képviselő útján gyakorolja.
(5) Ha a kisüzemi bortermelő törvényi meghatározásában foglalt feltételek közül valamelyik nem teljesül, a kisüzemi
bortermelő a feltétel nem teljesülésének bekövetkezését követő hónap 15. napjáig egyszerűsített adóraktári engedély
iránti kérelmet köteles előterjeszteni.
(6) A kisüzemi bortermelőnek az általa előállítható és tárolható palackos erjesztésű habzóbor után nem kell jövedéki
biztosítékot nyújtania. Ha a kisüzemi bortermelő az Art. szerinti kockázatos adózónak minősül, köteles haladéktalanul
egyszerűsített adóraktári engedély iránti kérelmet előterjeszteni.
(7) A kisüzemi bortermelő az előállított, tárolt, feladott palackos erjesztésű habzóbor utáni adóbevallást a (3) bekezdés
szerinti elszámolással egyidejűleg készíti el és küldi meg az állami adó- és vámhatóságnak, valamint fizeti meg az adót.

92. Hivatalos zár
138. § (1) A 2 litert meghaladó kiszerelésű csendes bor és egyéb csendes erjesztett ital belföldön hivatalos zár alkalmazásával
szállítható, értékesíthető, kivéve
a)
a termelői borkimérést,
b)
az egyszer használatos záróeszközzel ellátott, bag-in-box kiszerelésű csendes bort, egyéb csendes erjesztett
italt,
c)
az adófizetési kötelezettség alól mentesült személy által csendes bornak, egyéb csendes erjesztett italnak
a saját vagy családja személyes fogyasztására szánt szállítását, feltéve, hogy a szállított mennyiség nem haladja
meg a 30 litert.
(2) Hivatalos zár az állami adó- és vámhatóság engedélyével állítható elő.
(3) A hivatalos zár előállítója hivatalos zárat adóraktár engedélyesnek, bejegyzett kereskedőnek, bejegyzett feladónak,
jövedéki engedélyes kereskedőnek és kisüzemi bortermelőnek adhat át felhasználásra és a felhasználó a hivatalos
zárat csak akkor adhatja tovább, ha a hivatalos zárral ellátandó terméken a termék feladója helyett a címzett hivatalos
zárát alkalmazzák. A hivatalos zár előállítója naptári hónaponként, a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a végrehajtási
rendeletben előírt adattartalommal adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóságnak a hivatalos zár
készleten lévő, valamint kiadott mennyiségéről.
(4) A hivatalos zárat a termék csomagolási egységére oly módon kell felhelyezni, hogy az sérülésmentesen ne legyen
eltávolítható és a csomagolás kinyitásakor észlelhetően megsérüljön, valamint az azon feltüntetett szöveg, adat
– a végrehajtási rendeletben meghatározott eltéréssel – teljes terjedelmében látható legyen.
(5) A hivatalos zár készletével az egyszerűsített adóraktár és a kisüzemi bortermelő a borpiaci év végén teljesített
adatszolgáltatása keretében, egyéb adóraktár a 17. § szerinti elszámolási időszak végén, más hivatalos zár felhasználó
pedig a hivatalos zárral ellátandó termék belföldre történt behozatalától számított 90 napon belül számol el.
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93. Borászati melléktermék
139. §		
A borászati melléktermék jogszabály szerint engedélyezett begyűjtőhelynek, jogszabályban meghatározott
ellenőrzés melletti kivonása esetén a kivonási eljárást gazdasági tevékenység keretében végzőnek, adóraktárnak,
másik tagállamban e célból kijelölt helynek adható át vagy exportálható.

94. A bérfőzött párlatra vonatkozó speciális szabályok
140. § (1) A bérfőzetőnek átadott bérfőzött párlat esetében az adó alanya a bérfőzető, egyéb esetben az adóraktár engedélyese.
(2) Az adóraktár a nem adóalanyként fizetendő adóról nem nyújt be adóbevallást és – a kizárólag bérfőzést végző
adóraktár kivételével – a bérfőzött párlathoz kapcsolódó nem adóalanyként teljesítendő adófizetési kötelezettségét
legkésőbb az adóalanyként teljesítendő adófizetési kötelezettségével együtt teljesíti. Az adóraktár bérfőzött párlathoz
kapcsolódó adófizetési kötelezettségének teljesítése történhet számlabefizetési megbízással és készpénzátutalási
megbízással is.
(3) Az adófizetési kötelezettség keletkezésének általános szabályain túl a kizárólag bérfőzést végző adóraktár
engedélyesének a bérfőzött párlat utáni adófizetési kötelezettsége keletkezik akkor is, ha
a)
az előállított bérfőzött párlat utáni adó összege elérte az 1 millió forintot;
b)
a végrehajtási rendeletben meghatározott elszámolási időszak utolsó napján az adóraktárban a bérfőzető által
még el nem szállított bérfőzött párlat található;
c)
az állami adó- és vámhatóság által a végrehajtási rendelet szerint megállapított, az elszámolási időszakban
gyártott mennyiség meghaladja az adóraktár nyilvántartásában kimutatott gyártott mennyiséget.
(4) Az adóraktárban a bérfőzető részére előállított párlat utáni adó összegét az adóraktár engedélyese állapítja meg és
szedi be a bérfőzetőtől a párlat bérfőzető részére történő átadásának időpontjáig. A bérfőzető a párlat átvételének
időpontjáig készpénzzel vagy átutalással fizeti meg az adóraktárnak az átvett bérfőzött párlat utáni adót. Ha
a bérfőzető ezen adófizetési kötelezettségét nem teljesíti, részére a bérfőzött párlat nem adható ki. A bérfőzetőtől
beszedni elmulasztott adót az adóraktár engedélyese fizeti meg, ha azonban az adóraktár engedélyese a bérfőzető
valótlan nyilatkozata alapján állapította meg helytelenül az adó összegét, a bérfőzető fizeti meg az adókülönbözetet
és az adókülönbözettel azonos összegű jövedéki bírságot.
(5) A bérfőzető az adóraktárnak írásbeli nyilatkozatot ad
a)
a tárgyévben általa és a vele egy háztartásban élő más bérfőzető által együttesen főzetett párlat mennyiségéről,
b)
arról, hogy az átvételre kerülő bérfőzött párlatból milyen mennyiséget kíván a kereskedelmi szabályok szerint
értékesíteni,
c)
arról, hogy magánfőzésben sem ő, sem a vele egy háztartásban élő más bérfőzető nem állít elő párlatot.
(6) A kizárólag bérfőzést végző adóraktár adófizetési kötelezettségét a (3) bekezdés szerinti esetek bekövetkezését,
megállapítását követő munkanapon teljesíti.
(7) A bérfőzést végző adóraktár bérfőzéshez kapcsolódó adófizetési késedelme esetén az Art. késedelmi pótlékszabályait
kell alkalmazni.
(8) Az adóraktár a bérfőzető részére a párlat átadásával egyidejűleg bérfőzött párlat származási igazolást állít ki a párlat
adóraktárban történt előállításról és az adó megfizetéséről. A bérfőzött párlat származási igazolás az átvételt követő
15 évig alkalmas a bérfőzetőnél lévő párlat származásának igazolására, és a kiállítástól számított 3 évig alkalmas
az adóraktárban lévő termék származásának igazolására. Az állami adó- és vámhatóság a bérfőzött párlat származási
igazolás hatályát a határidő leteltéig előterjesztett kérelemre 2 évente, 2 éves időtartamra meghosszabbítja.
(9) A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben megállapított különbözetre a 132. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
adómértékkel számított adót kell megfizetni.
141. §		
A – 71. §-ban meghatározott kivétellel – bérfőzött párlat kizárólag a bérfőzető, családtagjai vagy vendégei által
fogyasztható el, feltéve hogy értékesítésre nem kerül sor.
142. § (1) A kizárólag bérfőzést végző adóraktár engedélyesének nem kell a 14. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 20. §
(1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kötelezettséget teljesítenie.
(2) A 21. § rendelkezésétől eltérően a kizárólag bérfőzést végző adóraktár engedélyese által nyújtandó jövedéki biztosíték
összege 200 ezer forint.
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(3) A kizárólag bérfőzést végző adóraktár a 23. §-tól eltérően a végrehajtási rendeletben meghatározott tartalmú
nyilvántartást vezet, amelyből a végrehajtási rendeletben meghatározott adatokat tárgyhónaponként, a tárgyhónapot
követő hónap 20. napjáig megküldi az állami adó- és vámhatóságnak.

95. A magánfőzésre vonatkozó speciális szabályok
143. § (1) A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban
történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés
feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér
a magánfőző lakcímétől.
(3) A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű
tulajdonszerzést igazoló iratot.
(4) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és
a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést
követő hónap 15. napjáig küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére.
(5) Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. A magánfőző a párlat
adójegy igénylésekor az állami adó- és vámhatóságnak megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani
kívánt párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek
megfelel.
(6) Az állami adó- és vámhatóság a párlat adójegyet a párlat adójegy értékének megfizetését követően bocsátja
az igénylő rendelkezésére.
(7) Az állami adó- és vámhatóság a párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a kedvezményes adózási szabályok
betartásának ellenőrizhetősége érdekében nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a magánfőző nevét, adóazonosító
jelét, lakóhelyét, a desztillálóberendezés tárolási, használati helyét, regisztrációs számát, valamint az átvett
párlat adójegy mennyiségét és átvételi idejét. Az állami adó- és vámhatóság az átadott párlat adójegymennyiség
megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot.
Az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a nyilvántartásba kerüléstől számított 5 évig
kezeli.
(8) Az évente magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget
köteles haladéktalanul bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak és az állami adó- és vámhatósággal egyeztetett
módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.
(9) A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy
értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag adóraktár részére értékesíthető.
(10) A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja.
(11) Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog a termék előállításától
számított 1 év elteltével évül el.

96. Denaturálás
144. § (1) A sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék
denaturálását adóraktár engedélyese végezheti.
(2) A denaturálás időpontját az azt megelőző 3. napig be kell jelenteni az állami adó- és vámhatóságnak.
(3) A teljesen denaturált alkohol EKO-val szállítható.
(4) 2 liter vagy annál nagyobb kiszerelésű teljesen denaturált alkoholt adóraktár engedélyese, felhasználói engedélyes
vagy nyilvántartásba vett felhasználó használhat fel.
(5) 2 liter vagy annál nagyobb kiszerelésű teljesen denaturált alkoholt adóraktár engedélyese és felhasználói engedélyes
szerelhet ki.
(6) Az adóraktárban a denaturált terméket a nem denaturált terméktől, valamint a különböző denaturálási eljárásokkal
denaturált termékeket egymástól is elkülönítetten kell tárolni.
(7) A denaturáláshoz felhasznált anyag a denaturált termékből nem vonható ki és a denaturált termékhez nem keverhető
olyan anyag, amely a denaturált termék hatását ízre vagy szagra megváltoztatja.
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XII. FEJEZET
DOHÁNYGYÁRTMÁNYOK
97. Adóalap, adómérték
145. § (1) A jövedéki adó mértéke
a)
a cigarettára 16 200 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 25 százaléka, de legalább
28 800 forint ezer darabonként,
b)
a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4 120 forint ezer darabonként,
c)
a finomra vágott fogyasztási dohányra 16 200 forint kilogrammonként,
d)
az egyéb fogyasztási dohányra 16 200 forint kilogrammonként,
e)
a töltőfolyadékra 65 forint milliliterenként.
(2) A jövedéki adó megállapítása szempontjából a cigaretta tételes adójának alapját kétszerezni kell, ha annak hossza
– füstszűrő és szopóka nélkül – meghaladja a 8 centimétert, de nem hosszabb, mint 11 centiméter, háromszorozni
kell, ha annak hossza – füstszűrő és szopóka nélkül – meghaladja a 11 centimétert, de nem hosszabb, mint
14 centiméter; az előzőek szerinti mérettartomány minden további 3 centiméterenkénti növekedése esetén a tételes
adó alapjának szorzószámát eggyel növelni kell.
(3) Az általános forgalmi adó alapja – figyelemmel a (4) bekezdésre – az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett,
az adót tartalmazó kiskereskedelmi eladási ár. Az általános forgalmi adó mértéke az áfatörvény általános adó
mértékének megfelelő azon százalékérték, amelyet akkor kell alkalmazni, amikor az adott pénzösszeget úgy kell
tekinteni, mint amely fizetendő általános forgalmi adót is tartalmaz.
(4) A zárjegy nélküli dohánygyártmány esetében, ha ugyanazon termékválasztékot
a)
belföldön is forgalmazzák, az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett, az adót tartalmazó árat,
b)
belföldön nem forgalmazzák, az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett az adott dohánygyártmány
típusra és kiszerelési mennyiségre vonatkozó legmagasabb, adót tartalmazó kiskereskedelmi árat
kell kiskereskedelmi eladási árnak tekinteni.
(5) A zárjegyköteles dohánygyártmány a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló törvény szerinti dohánytermék-kiskereskedelem keretében csak az állami adó- és
vámhatóság honlapján közzétett áron értékesíthető, kivéve a 67. § (3) bekezdése szerinti visszavásárlás esetét.
146. §		
Az állami adó- és vámhatóság a magánszemély által harmadik országból behozott, az utasok személyi poggyászában
importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló törvény szerinti adómentes
mennyiséget meghaladó mennyiségű, és a 17. életévét be nem töltött személy esetében a harmadik országból
behozott dohánygyártmány fogyasztói csomagolását a vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor az adó megfizetését
igazoló jellel látja el.

98. A zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok általános forgalmi adóztatásával összefüggő egyéb
szabályok
147. § (1) Az általánosforgalmiadó-alany az általános forgalmi adót a zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítése után
a jövedéki adóval azonos időpontban köteles bevallani és megfizetni.
(2) Az az általánosforgalmiadó-alany, aki a zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítése után e törvény szerint
köteles általános forgalmi adót fizetni, e tevékenysége tekintetében az áfatörvénynek a tételes átalányadózásra,
valamint az alanyi adómentességre vonatkozó szabályait nem alkalmazhatja.
(3) Az általánosforgalmiadó-alany a zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítése tekintetében az áfatörvényben
meghatározott számlaadási kötelezettségének olyan módon tesz eleget, hogy ezen termékértékesítéséről
kibocsátott számlában, egyszerűsített számlában nem tüntethet fel áthárított általános forgalmi adót, felszámított
általánosforgalmiadó-mértéket és annak az általános forgalmi adót is tartalmazó ellenértékre vetített százalékértékét,
továbbá – a jövedéki kiskereskedelmi tevékenység keretében végzett termékértékesítés kivételével – a termék
megnevezése mellett tájékoztató adatként fel kell tüntetnie az értékesített dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási
árát is.
(4) Az általánosforgalmiadó-alany a zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítése tekintetében – az áfatörvény
alkalmazásában – adólevonásra jogosító termékértékesítést végez, és – az áfatörvény visszaigénylésre jogosító
feltételei szempontjából – a zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítéséből származó, az általános forgalmi
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adót nem tartalmazó ellenérték a visszaigénylésre jogosító adóköteles termékértékesítés összesített adóalapjába
tartozónak tekinthető.

XIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
99. Felhatalmazó rendelkezések
148. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a szárított dohány és fermentált dohány előállításával,
tárolásával és kereskedelmével kapcsolatos részletes szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg
a)
az engedélyek iránti kérelemre, az engedélyezésre, az engedélyesek tevékenységére vonatkozó részletes
szabályokat;
b)
a nyilvántartásba vételre és a bejelentésekre vonatkozó részletes szabályokat;
c)
a jövedéki termék előállítására, tárolására, szállítására, forgalmazására vonatkozó részletes szabályokat;
d)
a nyilvántartások vezetésére, az állami adó- és vámhatóság felé teljesítendő adatszolgáltatásokra, a bizonylatok
adattartalmának meghatározására, kiállításukra és az állami adó- és vámhatóság felé történő megküldésükre
vonatkozó részletes szabályokat;
e)
az adó-visszaigénylés és az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés érvényesítésének részletes szabályait;
f)
a zárjegyre, a hivatalos zárra és a párlat adójegyre vonatkozó részletes szabályokat;
g)
a jövedéki ellenőrzésre, a lefoglalásra és az elkobzásra vonatkozó részletes szabályokat;
h)
a kisüzemi bortermelőre, a bérfőzésre és a magánfőzésre vonatkozó részletes szabályokat.
(3) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy – a külpolitikáért felelős miniszterrel és a honvédelemért
felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben állapítsa meg a diplomáciai és konzuli képviselet, valamint
a nemzetközi szervezet és a diplomáciai és konzuli képviselet tagja és a nemzetközi szervezet tagja által megfizetett
adó visszaigénylésének részletes szabályait.
(4) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben –
rendeletben állapítsa meg az egyes katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki szabályokat.

100. Hatályba léptető rendelkezések
149. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. november 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1–19. §, a 20. § (1)–(4) bekezdése, a 21–79. §, a 81–147. §, a 152–172. §, valamint a 174. § (1)–(2) bekezdése
2017. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 174. § (3) bekezdése 2017. január 2-án lép hatályba.
(4) A 173. § 2017. július 1-jén lép hatályba.
(5) A 174. § (4) bekezdése 2017. július 2-án lép hatályba.
(6) A 20. § (5) bekezdése és a 80. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

101. Átmeneti rendelkezések
150. § (1) E törvényt a 2017. január 1-jét követően keletkezett adómegállapítási és adóbevallási kötelezettségekre kell
alkalmazni.
(2) Az a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: régi Jöt.) szerinti adóraktári engedéllyel, bejegyzett kereskedői engedéllyel, bejegyzett
feladói engedéllyel, felhasználói engedéllyel vagy jövedéki engedéllyel rendelkező személy, aki tevékenységét
2016. december 31-ét követően folytatni kívánja és e törvény szerint nyilvántartásának elektronikus vezetésére
kötelezett, 2016. november 30-áig nyújt be nyilatkozatot arról, hogy tevékenységét változatlan formában vagy
módosítva vagy az engedélyek összevonásával kívánja tovább folytatni, valamint adóraktári engedélyes, bejegyzett
kereskedői engedélyes adatszolgáltatását az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs rendszeren vagy
közvetlen elektronikus adatkapcsolaton keresztül kívánja teljesíteni az elektronikus engedély kiadását követően,
továbbá nyilatkozik az e törvénynek megfelelő jövedéki biztosíték számításáról és nyújtásának módjáról, tervezett
időpontjáról, valamint arról, hogy az új engedély kiadását követően a szabadforgalomba bocsátásról azonnali vagy
napi adatszolgáltatást kíván teljesíteni 2017. január 1-től. Az állami adó- és vámhatóság 2016. december 15-éig

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

1585

az e törvénynek megfelelő tartalmú engedélyokirat tervezetét elkészíti és megküldi az engedélyesnek, aki 2016.
december 23-áig észrevételt, javaslatot tehet az okirattervezet módosítására, ennek hiányában az állami adó- és
vámhatóság az okirattervezet tartalmát az engedélyes által elfogadottnak tekinti. Az állami adó- és vámhatóság
a gazdálkodó által megtett nyilatkozatok alapján, az engedélyes által elfogadott okirattervezetnek megfelelő tartalmú
elektronikus engedélyt ad ki az engedélyes részére 2016. december 29-éig 2017. január 1-i érvényesség kezdettel,
a korábbi engedély 2016. december 31-jével hatályát veszti. Az engedélyes a 2016. december 31-én hatályos jövedéki
biztosítéki szabályoknak megfelelően nyújtott jövedéki biztosítékkal az e törvénynek megfelelően nyújtott jövedéki
biztosíték állami adó- és vámhatóság általi jóváhagyásáig, de legfeljebb 2017. április 1-jéig végezheti tevékenységét.
A régi Jöt. szerinti egyszerűsített adóraktár-engedélyes 2016. december 10-éig nyilatkozik arról, hogy
2016. december 31-ét követően tevékenységét kisüzemi bortermelőként vagy egyszerűsített adóraktár
engedélyeseként kívánja-e folytatni. Az állami adó- és vámhatóság a tevékenységre vonatkozóan rendelkezésére
álló adatok, illetve a megtett nyilatkozat alapján az egyszerűsített adóraktári engedéllyel 2016. december
31-ét követően tovább működő engedélyes részére 2016. december 15-éig az e törvény rendelkezéseinek
megfelelő tartalmú engedélyokirat tervezetét elkészíti és megküldi, aki 2016. december 23-áig észrevételt,
javaslatot tehet az okirattervezet módosítására, ennek hiányában az állami adó- és vámhatóság az okirattervezet
tartalmát az engedélyes által elfogadottnak tekinti. Az állami adó- és vámhatóság a gazdálkodó által megtett
nyilatkozatok alapján, az engedélyes által elfogadott okirattervezetnek megfelelő tartalmú elektronikus engedélyt
ad ki az engedélyes részére 2016. december 29-éig 2017. január 1-jei hatálybalépéssel, a korábbi engedély
2016. december 31-ével hatályát veszti.
A régi Jöt. szerinti adóraktár-engedélyes, bejegyzett kereskedő, bejegyzett feladó, felhasználói engedélyes, jövedéki
engedélyes a régi Jöt. alapján vezetni rendelt nyilvántartásokat 2016. december 31-jével lezárja és a jogcímkódok
átvezetésével a záró készletet az e törvény szerint vezetni rendelt nyilvántartásba nyitó készletként átvezeti.
A régi Jöt. szerinti adómentes felhasználói engedéllyel rendelkező személy – ideértve azon adómentes felhasználót
is, akinek tárgyidőszaka 2016. december 31-ével vagy 2017. január 1. és 2017. február 28. között jár le, de
2016. december 31-éig a régi Jöt. rendelkezései alapján új tárgyidőszak engedélyezése iránti kérelmet nyújtott
be – 2016. december 31-éig írásban nyilatkozik arról, hogy tevékenységét adóraktári engedéllyel kívánja-e folytatni.
Ha tevékenységét nyilatkozata szerint adóraktári engedéllyel kívánja folytatni és 2017. január 15-éig benyújtja
az adóraktári engedély iránti kérelmet az állami adó- és vámhatósághoz, kérelme elbírálásáig, de legfeljebb
2017. február 28-áig folytathatja a régi Jöt.-ben meghatározott feltételekkel tevékenységét. A régi Jöt. szerinti
adómentes felhasználó a régi Jöt. alapján vezetni rendelt nyilvántartásokat a régi Jöt. szerinti adómentes felhasználói
engedély hatályvesztésének napjával lezárja és a jogcímkódok átvezetésével a záró készletet a 23. § szerint vezetni
rendelt nyilvántartásba nyitó készletként átvezeti azzal, hogy a 24. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek
az elektronikus engedély hatálybalépésének napjától köteles eleget tenni, valamint az e törvény szerinti engedély
érvényességének kezdetét megelőző elszámolási időszaka tekintetében elszámolási kötelezettségét a régi Jöt. szerint
teljesíti.
Az olyan, régi Jöt. szerint engedéllyel rendelkező személy esetében, amikor e törvény szerint a tevékenység végzéséhez
nyilvántartásba vétel szükséges, az engedély elektronikus nyilvántartásba vétellé alakítása érdekében az állami adóés vámhatóság 2016. december 15-éig megküldi az elektronikus nyilvántartásba felvenni tervezett adatokat régi Jöt.
szerinti engedélyesnek, aki 2016. december 23-áig észrevételt, javaslatot tehet az elektronikus nyilvántartásba felvenni
tervezett adatokkal kapcsolatban, ennek hiányában az állami adó- és vámhatóság a megküldött adattartalmat a régi
Jöt. szerinti engedélyes által elfogadottnak tekinti és a régi Jöt. szerinti engedélyt elektronikus nyilvántartásba vétellé
alakítja át. Ha a régi Jöt. szerinti engedélyes a régi Jöt. alapján nyilvántartás vezetésére kötelezett, a régi Jöt. szerinti
nyilvántartást a régi Jöt. szerinti engedély hatályvesztésének napjával lezárja és a jogcímkódok átvezetésével a záró
készletet az e törvény szerint vezetni rendelt nyilvántartásba nyitó készletként átvezeti.
A régi Jöt. szerint motorfejlesztést megvalósító személy által tett bejelentés e törvény szerint tett bejelentésnek
minősül, ha a motorfejlesztés időtartama 2016. december 31-éig nem telt le, ilyen esetben a motorfejlesztést
megvalósító személy a tevékenységről a régi Jöt. szerint vezetett nyilvántartását a motorfejlesztés időtartamának
végéig tovább vezetheti.
A régi Jöt. szerinti adóraktár-engedélyes, bejegyzett kereskedő és importáló 2017. március 1-jéig bocsáthat
szabadforgalomba adójeggyel ellátott dohánygyártmányt.
A 24. § szerinti adatszolgáltatásnak az adatszolgáltatásra kötelezett által 2017. március 31-éig, valamint – abban
az esetben, ha az adóraktár engedélyese által nyújtott jövedéki biztosíték mértéke eléri a 2016. december 31-ei
szintet – 2017. június 30-áig okozott hibája miatt az állami adó- és vámhatóság csak akkor alkalmazhat hátrányos
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jogkövetkezményt, ha bizonyítható, hogy az adatküldésre kötelezett célja a központi költségvetés bevételének
csökkentése vagy a jövedéki biztosítéki szabályok kikerülése volt a hibás adatszolgáltatás által.
(10) E § alkalmazásakor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény sommás
eljárásra és függő hatályú döntésre vonatkozó szabályait nem lehet alkalmazni.
151. §		
A 2017. január 1-jét megelőző időszakban előállított magánfőzött párlatra az előállításkor hatályos szabályokat kell
alkalmazni.

102. Az Európai Unió jogának való megfelelés
152. §		
Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a)
a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv,
b)
az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október
27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv,
c)
az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október
19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv,
d)
az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló, 1992. október 19-i 92/84/EGK
tanácsi irányelv,
e)
a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
f)
a gázolaj és a kerozin adóügyi jelölőanyagáról szóló, 1995. november 27-i 95/60/EK tanácsi irányelv,
g)
a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 21-i
2011/64/EU tanácsi irányelv,
h)
a 2008/118/EK tanácsi irányelv ellenőrzési és szállítási rendelkezéseinek a 2003/96/EK tanácsi irányelv
20. cikkének (2) bekezdésével összhangban egyes adalékokra történő alkalmazásáról szóló, 2012. április 20-i
2012/209/EU bizottsági végrehajtási határozat.
153. § (1) A törvény tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal
kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535 európai
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
(2) A 28–30. § és a 67. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i, 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) és 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

103. Módosító rendelkezések
154. §		
A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jövedéki adóról szóló törvény hatálya alá tartozó terméket közraktárban elhelyezni, vagy kiszolgáltatni
a jövedéki adóról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével lehet.”
155. §		
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„a) a kombinált figyelmeztetéseket, egészségvédő figyelmeztetéseket, valamint azok alkalmazásának részletes
szabályait, a dohánytermékek fogyasztói csomagolási egységeire és az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon
és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz csomagolási egységeire vonatkozó részletes szabályokat, a dohányzási
korlátozásra, valamint a dohányzóhelyek és elektronikus cigaretta, valamint dohányzást imitáló elektronikus eszköz
használatának kijelölésére vonatkozó feliratok és jelzések tartalmát, formáját, továbbá a dohánytermékek, valamint
az elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz előállításának, forgalmazásának
és ellenőrzésének a jövedéki adóról szóló törvény szabályozási körébe nem tartozó egyéb feltételeit,”
156. §		
Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 2. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésben meghatározott személy az adóévben akkor lehet adóalany, ha]
„b) az adóévben nem folytat a jövedéki adóról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet;”
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157. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(Magánszemélyt az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt – ha nem kíván
személyesen eljárni –
képviseleti jogosultságát igazoló)
„bj) a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki üggyel kapcsolatban jövedéki ügyintéző szakképesítéssel
rendelkező személy is,”
(képviselheti.)
(2) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7. § (2) bekezdés c) pont ck) alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter
által vezetett minisztérium előtt
megbízás alapján eljáró)
„ck) a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki üggyel kapcsolatban jövedéki ügyintéző szakképesítéssel
rendelkező személy is képviselheti.”
(3) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az állami adó- és vámhatóság az (5) és (6) bekezdés szerinti bejelentés alapján az adózó részére közösségi
adószámot állapít meg. Az általános forgalmiadó-alanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személy,
a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, az alanyi adómentességet választó adóalany,
a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalany, ha a jövedéki adóról szóló törvény
hatálya alá tartozó termék közösségen belülről történő beszerzése miatt belföldön keletkezik általános forgalmiadófizetési kötelezettsége, beszerzését megelőzően köteles közösségi adószámot kérni az állami adó- és vámhatóságtól.”
(4) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Az (5)–(6) bekezdésekben euróban meghatározott értékhatárok forintra történő átváltására az általános
forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései az irányadók. A beszerzések összesített ellenértékének megállapításánál
figyelmen kívül kell hagyni az új közlekedési eszköz, illetve a jövedéki adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termék
adó nélkül számított ellenértékét.”
(5) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A 22/E. § és a jövedéki adóról szóló törvény kivételével az adótörvények alkalmazásában, az általános forgalmi
adó esetében a hivatkozással meghatározott termékek (építmények) és szolgáltatások vonatkozásában
a) a Kereskedelmi Vámtarifa (vtsz.) 2002. év július hó 31. napján hatályos,
b) a Központi Statisztikai Hivatal Építményjegyzékének (ÉJ) 2002. év július hó 31. napján érvényes,
c) a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékének (SZJ), valamint minden más esetben a Központi
Statisztikai Hivatal 2002. év szeptember hó 30. napján érvényes
besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. A besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget
nem változtatja meg.”
(6) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú melléklet IV. pontjának B) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„B) Jövedéki adó
Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta,
a) a tárgyhót követő hó 20. napjáig,
b) az a) ponttól eltérően a kizárólag dohánygyártmányt előállító, forgalmazó adózó a 2 milliárd forintot meg nem haladó
adó összegét a tárgyhót követő második hónap 20. napjáig
fizeti meg, illetve ettől az időponttól igényelheti.”
158. §		
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény rendelkezéseit)
„b) a jövedéki adóról szóló törvény (a továbbiakban: Jöt.) hatálya alá tartozó, zárjeggyel ellátott dohánygyártmányokra”
(abban az esetben kell alkalmazni, ha arról az a) pontban említett esetben az Eva., a b) pontban említett esetben pedig
a Jöt. kifejezetten rendelkezik.)
159. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„12. a jövedéki adóról szóló törvényben meghatározott minősített földgázellátási üzemzavar bekövetkezésének,
illetve megszűnésének tényét és időpontját,”
(2) Hatályát veszti a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 97/A. § (2) bekezdése.
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160. §		
A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 10. § 10. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában)
„10. kőolajtermék: a jövedéki adóról szóló törvény szerinti, üzemanyagkénti vagy tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálásra,
értékesítésre vagy felhasználásra szánt benzin, petróleum, gázolaj, fűtőolaj és LPG;”
161. §		
Az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló
2008. évi LXVIII. törvény 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) és a jövedéki adóról szóló
törvény (a továbbiakban: Jöt.) alkalmazásában mentes – az e törvényben meghatározottak szerint – az általános
forgalmi adó és a jövedéki adó alól a harmadik államból vagy az azzal egy tekintet alá eső területről Magyarország
területére (a továbbiakban: belföld) beutazó természetes személy (a továbbiakban: utas) személyi poggyászában levő
termék vagy termékek nem kereskedelmi jellegű importja.”
162. § (1) A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 9. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A belföldön forgalomba kerülő pálinkát és törkölypálinkát a jövedéki adóról szóló törvény (a továbbiakban: Jöt.)
hatálya alá tartozó más alkoholtermékekre alkalmazandó zárjegytől színében eltérő zárjeggyel (a továbbiakban:
pálinka-zárjegy) kell ellátni.”
(2) A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 13. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„13. § Az adópolitikáért felelős miniszter – az agrárpolitikáért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett – évente
– a tárgyévet követő év március 15-éig – megküldi a Pálinka Nemzeti Tanácsnak a tárgyévben
a) előállított bérfőzött párlat párlatfajtánként megbontott és a magánfőzésben adózott párlat,
b) előállított és a Jöt. szerint szabadforgalomba bocsátott
ba) kereskedelmi céllal főzött pálinka KN-kódonként megbontott,
bb) a 2208 20 29 KN-kód alá tartozó alkoholtermék
jövedéki adófizetési kötelezettség alapjául szolgáló mértékegységben megadott mennyiségéről az országosan
összesített adatokat.”
163. §		
A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 1. § 18. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„18. üzemanyag-forgalmazó: a jövedéki adóról szóló törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerint
a) az üzemanyagot szabad forgalomba bocsátó személy, és
b) a másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott üzemanyagot kereskedelmi céllal belföldre szállító jövedéki
engedélyes kereskedő.”
164. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 13. § (9) bekezdés e) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A NAV végzi továbbá)
„e) a környezetvédelmi termékdíjjal és a regisztrációs adóval kapcsolatos adóztatási és ellenőrzési feladatokat.”
165. §		
A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság
területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz
kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) A Párizsi Jegyzőkönyv I. cikk b), c) pontjának vagy XIV. cikkének hatálya alá tartozó, vagy nemzetközi szerződésben
nemzetközi katonai parancsnokság jogállással felállított nemzetközi katonai szervezet hivatalos céljára történő
termékbeszerzés vagy szolgáltatások igénybevétele tekintetében Magyarország által nemzetközi szervezetként
elismert szervezeteket az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 107. § (1) bekezdés b) pontja alapján
megillető általános forgalmi adó, és a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 9. § (1) bekezdés i)–j) pontja és
13. § (1) bekezdése alapján megillető jövedéki adó alóli mentességeket kell alkalmazni.”
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166. §		
Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(Az alapvető jogok biztosa a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámhatósági feladatokat ellátó szerveit és bűnügyi
főigazgatóságát érintő vizsgálata során nem tekinthet be)
„i) az adóügyi jelzések védelmével kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve
által alkalmazott módszerek adataiba, valamint a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmára,
az ellenőrzési tervekre, a megfigyelésekre és a körözések elrendelésére, illetve a katonai ügyekre vonatkozó adatokat
tartalmazó iratba.”
167. § (1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 396. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(6) Az (1)–(5) bekezdés szerint büntetendő, aki a jövedéki adóról szóló törvényben, valamint a felhatalmazásán
alapuló jogszabályban megállapított feltétel hiányában vagy hatósági engedély nélkül jövedéki terméket előállít,
megszerez, tart, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, és ezzel a költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz.”
(2) A Btk. 398. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Aki
a) jövedéki termék előállítására alkalmas, a jövedéki adóról szóló törvényben, valamint a felhatalmazásán alapuló
jogszabályban meghatározott berendezést, készüléket, eszközt vagy alapanyagot engedély nélkül vagy a jogszabály
megszegésével előállít, megszerez, tart, forgalomba hoz, illetve
b) a forgalomba hozatalhoz szükséges zárjegyet engedély nélkül vagy jogszabály megszegésével előállít, megszerez
vagy tart,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
168. § (1) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény 3. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„10. dohánytermék-nagykereskedő: a jövedéki adóról szóló törvényben (a továbbiakban: Jöt.) meghatározott
adóraktár engedélyese (gyártó), az importáló, a bejegyzett kereskedő és a jövedéki engedélyes kereskedő azzal, hogy
a dohány-kiskereskedelmi ellátó e törvény alkalmazásában a dohánykiskereskedelem-ellátási feladatainak ellátása
során akkor sem minősül dohánytermék-nagykereskedőnek, ha egyébként azok bármelyikének tevékenységéhez
szükséges vámhatósági engedéllyel is rendelkezik;”
(2) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény 3. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„12. dohánykiskereskedelem-ellátás: a dohánytermékek kiskereskedelme körében a dohány-kiskereskedelmi ellátó
által végzett gazdasági (szervező) tevékenység, amelynek keretében a tevékenység folytatója a dohánytermékeket
és a 8. pont m) alpontja szerinti termékeket – a dohánytermék-kiskereskedők folyamatos igénye, megrendelései,
illetve az ellátás biztonsága megszervezésének szempontjaira figyelemmel – a dohánytermék-nagykereskedőktől
megvásárolja (beszerzi), készleten tartja és raktározza, a dohánytermék-kiskereskedőknek értékesíti és részükre
kiszállítja, valamint jogszabályban meghatározott feladatokat lát el;”
(3) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha e törvény kivételt nem tesz, dohánytermék-kiskereskedelem, a 3. § 8. pont m) alpontja szerinti termékek,
a cigarettahüvely, a cigarettapapír és a dohánylevél-töltő kiskereskedelme kizárólag dohányboltban folytatható.”
169. §		
A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 40. § (2)–(4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A kőolaj szekció tagja a 4. mellékletben meghatározott kőolajtermékek mennyisége után tagi hozzájárulást fizet,
ha
a) az adóraktár engedélyese, a bejegyzett kereskedő, illetve az importáló a kőolajterméket a jövedéki adóról szóló
törvény rendelkezései szerint szabad forgalomba bocsátja,
b) a jövedéki engedélyes kereskedő, az adóraktár engedélyese, illetve a felhasználói engedélyes az Európai Unió más
tagállamában szabad forgalomba bocsátott kőolajterméket e tagállamból beszerez,
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c) az adóraktár engedélyese a kőolajterméket az adóraktáron belül felhasználja, kivéve a jövedéki termék előállításához
történő felhasználást,
d) az adóraktár engedélyese a kőolajterméket a víziközlekedésről szóló törvény szerinti gazdasági célú hajózási
tevékenységet végző hajók (ideértve a kompot is) üzemanyagtartályába betölti.
(3) A tagi hozzájárulás alapja a (2) bekezdés a) pontja esetén a jövedéki adóról szóló törvény szerint szabad forgalomba
bocsátott, a (2) bekezdés b) pontja esetén a beszerzett, a (2) bekezdés c) pontja esetén a felhasznált, a (2) bekezdés
d) pontja esetén a betöltött, hozzájárulás-köteles kőolajtermék mennyisége.
(4) A tagi hozzájárulás megfizetése a (2) bekezdésben megnevezett engedélyest terheli.”
170. § (1) Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló
2013. évi XXXVII. törvény 23. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(A magyar megkeresett hatóság, illetve a magyar megkereső hatóság a behajtási jogsegély szabályait magyar jogszabályok
szerinti)
„e) a 22. § (2) bekezdés a) és c) pontjának megfelelő közteherrel kapcsolatos eljárásban a jövedéki adóról szóló törvény
szerinti bírsággal, költséggel”
(összefüggésben alkalmazza).
(2) Ez a § az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös
segítségnyújtásról szóló, 2010. március 16-i 2010/24/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
171. §		
Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
a)
1. melléklet 4.5.1. pontjában, 2. melléklet 4.4.1. pontjában, 3. melléklet 4.5.1. pontjában és 4. melléklet
4.4.1. pontjában az „Energiaadó” szövegrész helyébe a „Jövedéki adó” szöveg,
b)
2. melléklet 4.4.2. pontjában és 4. melléklet 4.4.1. pontjában az „energiaadó” szövegrészek helyébe a „jövedéki
adó” szöveg
lép.
172. §		
A dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény 2. §
2. pontjában az „a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvényben” szövegrész helyébe az „a jövedéki adóról szóló törvényben” szöveg lép.
173. §		
A 145. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jövedéki adó mértéke
a) a cigarettára 16 200 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 25 százaléka, de legalább 29 200 forint
ezer darabonként,
b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4 180 forint ezer darabonként,
c) a finomra vágott fogyasztási dohányra 17 300 forint kilogrammonként,
d) az egyéb fogyasztási dohányra 17 300 forint kilogrammonként,
e) a töltőfolyadékra 70 forint milliliterenként.”

104. Hatályon kívül helyező rendelkezések
174. § (1) Hatályát veszti a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény.
(2) Hatályát veszti az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény.
(3) Hatályát veszti a 154–172. §.
(4) Hatályát veszti a 103. alcím.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2016. évi LXXVI. törvény
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról*

1. §		
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2016. évi
a) bevételi főösszegét 16 222 052,4 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 16 983 686,9 millió forintban,
c) hiányát 761 634,5 millió forintban
állapítja meg.”
2. §		
A Kvtv. 8. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport és
a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport
előirányzatát a fejezetet irányító miniszter – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
31. § (2b) bekezdése alapján – az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.)
által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből az e törvényben megtervezetten felül
pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2016. évi
értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ával növelheti meg.
(3) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport
és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának
feladatai jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter – az Áht. 31. § (2b) bekezdése alapján – az ENSZ
Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi
LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült
bevétel 50%-ával növelheti meg.
(4) Az államháztartásért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek
elszámolására a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 3. Kibocsátási
egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímet hozhat létre.
(5) A fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a (2) bekezdésben meghatározott – az Ügkr. tv.
hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött mértékű –
kiadási előirányzatok terhére kell teljesíteni.”
3. §		
A Kvtv. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképző iskolák működési költségéhez
való hozzájárulás céljára a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások
cím előirányzatának terhére a központi költségvetés javára 2016. évben 3000,0 millió forintot ad át. A befizetési
kötelezettséget egy összegben, 2016. októberben kell teljesíteni.”
4. §		
A Kvtv. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás
jogcímének (2) bekezdés szerinti, az egészségügyi intézmények finanszírozási színvonalának javítását célzó emelését
az egészségügyért felelős miniszter javaslatára, az egészségügyi szakellátó intézményrendszer hatékonyabb
működését biztosító intézkedések elfogadása esetén rendelheti el.”
5. §		
A Kvtv. 19. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Kormány a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása érdekében
határozatban dönt a XIV. Belügyminisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti
átcsoportosításról.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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6. §		
A Kvtv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére a fejezeten belül és más fejezetek javára
átcsoportosíthat, továbbá a személyi juttatások költségvetési kiadásai előirányzatát a XIV. Belügyminisztérium fejezet,
20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím más kiemelt előirányzatai
terhére megnövelheti. A más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre annak
a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.”
7. §		
A Kvtv. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Európai Bizottság által a 2014–2020-as programozási időszakban az európai strukturális és beruházási
alapokból, illetve a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból finanszírozott
programok esetén az 5. mellékletben meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt indikatív európai
uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó, minimálisan szükséges központi költségvetési
finanszírozás operatív program szintű együttes összegének 90%-os mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési
kötelezettség. Az európai uniós hozzájárulás mellett az elszámolható költségeket finanszírozó központi költségvetési
hozzájárulás összegére a minimálisan szükséges mértéken felül tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség nem
vállalható.”
8. §		
A Kvtv. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szociális hozzájárulási adó 2016. évben, július 1-jét követően megfizetett összegének 74,30%-a az Ny. Alapot,
20,53%-a az E. Alapot, 5,17%-a a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett
összegéből az egyes Alapot megillető részt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át a jogosult
számlájára.”
9. §		
A Kvtv. 39. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. melléklet 10. pont f ) alpontja
alapján nyújtott támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje 2017. december 31.”
10. §		
A Kvtv. 61. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói
illetményalap a 2016. évben szeptember 30-áig 391 600 forint, október 1-jétől 411 180 forint.
(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2016. évben szeptember 30-áig
391 600 forint, október 1-jétől 411 180 forint.”
11. §		
A Kvtv. 73. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 13. § (1) bekezdés 4–11. pontjával megállapított 69. §-a és 70. §-a
szerinti uniós közbeszerzési értékhatárok a Mód. tv. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások
tekintetében irányadóak.”
12. §

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

13. §

(1) A Kvtv.
1.
18. § (3) bekezdésében az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)” szövegrész
helyébe az „Áht.” szöveg,
2.
34. § (2) bekezdésében az „1–6. alpontjai” szövegrész helyébe az „1–6. és 8. alpontjai” szöveg.
3.
41. § (1) bekezdés a) pontjában a „2. melléklet III. pont 3. alpont b)–k) pontjában” szövegrész helyébe
a „2. melléklet III. pont 3. alpont c)–k) pontjában” szöveg,
4.
69. § (1) bekezdés a) pontjában a „134 000 euró” szövegrész helyébe a „135 000 euró” szöveg,

A Kvtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
A Kvtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
A Kvtv. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
A Kvtv. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
A Kvtv. 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

7. szám
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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69. § (1) bekezdés b) pontjában a „207 000 euró” szövegrész helyébe a „209 000 euró” szöveg,
69. § (2) bekezdésében az „5 186 000 euró” szövegrész helyébe az „5 225 000 euró” szöveg,
69. § (3) bekezdésében az „5 186 000 euró” szövegrész helyébe az „5 225 000 euró” szöveg,
70. § (1) bekezdés a) pontjában a „414 000 euró” szövegrész helyébe a „418 000 euró” szöveg,
70. § (1) bekezdés b) pontjában az „5 186 000 euró” szövegrész helyébe az „5 225 000 euró” szöveg,
70. § (2) bekezdés a) pontjában a „414 000 euró” szövegrész helyébe a „418 000 euró” szöveg,
70. § (2) bekezdés b) pontjában a „414 000 euró” szövegrész helyébe a „418 000 euró” szöveg,
2. melléklet II. pont 1. alpont c) pontjában a „PS1; PS2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben
a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
száma” szövegrész helyébe a „PS1; PS2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben a pedagógus
szakképzettséggel rendelkező, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma, ideértve
a felsőfokú végzettséggel rendelkező, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
kisgyermeknevelőket is” szöveg,
2. melléklet II. pont 2. alpont a) pontjában az „a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája
folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz” szövegrész helyébe „a feladatellátásra szolgáló épület és
annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, karbantartásához szükséges kiadásokhoz” szöveg,
2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont m) alpontjában az „A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz
(üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett
étkeztetésben részt vevők” szövegrész helyébe „A szünidőben szervezett ellátás (ideértve az üdültetés,
táboroztatás, egyéb szabadidős program keretében szervezett, illetve egyéb szünidei étkeztetéseket is)
résztvevőinek” szöveg,
2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nb) pontjában az „oc) és oe)” szövegrész helyébe a „nc) és
ne)” szöveg,
2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nc) pontjában az „„Idősek, demens betegek nappali ellátása””
szövegrész helyébe az „„Idősek nappali ellátása”, a „Demens betegek nappali ellátása”” szöveg,
2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nc) pontjában a „„Gyermekek napközbeni ellátása””
szövegrész helyébe a „„Gyermekek bölcsődei ellátása”, a „Gyermekek napközbeni ellátása”” szöveg,
2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nd) pontjában az „„Időskorúak, demens betegek átmeneti
ellátása”, „Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása”” szövegrész helyébe az „„Időskorúak
átmeneti ellátása”, a „Demens betegek átmeneti ellátása”, az „Időskorúak tartós bentlakásos ellátása”, a „Demens
betegek tartós bentlakásos ellátása”” szöveg,
2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont ne) pontjában a „III.5.a)–c) alpontok szerinti támogatások
egymás között átcsoportosíthatók. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben”, a „Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” és „Intézményen
kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.” szövegrész
helyébe a „III.5.a)–b) alpontok szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók. A III.5.a)–b) alpontok
szerinti támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, valamint
a „Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” kormányzati funkciókon elszámolt
kiadások, míg a III.5.c) pont szerinti támogatás szempontjából az „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés”
kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.” szöveg,
3. melléklet I. pont 6. alpont a) pontjában a „programokra fordítható” szövegrész helyébe a „programokra,
az adatszolgáltatásokhoz kötődő eszközbeszerzésre fordítható” szöveg,
3. melléklet II. pont 3. alpont c) pontjában a „lakosságszám feletti városok esetében” szövegrész helyébe
a „lakosságszámú vagy azt meghaladó települések esetében” szöveg,
3. melléklet IV. pontjában az „Előirányzat: 8 275,8 millió forint” szövegrész helyébe az „Előirányzat:
9 325,8 millió forint” szöveg,
3. melléklet IV. pont d) alpontjában az „5 000,0 millió forint” szövegrész helyébe az „5 450,0 millió forint” szöveg,
3. melléklet IV. pont g) alpontjában a „megvalósításához,” szövegrész helyébe a „megvalósításához, továbbá
legfeljebb 600 millió forint illeti meg a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósításához,” szöveg,
3. melléklet V. pontjában az „Előirányzat: 15 112,9 millió forint” szövegrész helyébe az „Előirányzat:
13 682,9 millió forint” szöveg,
3. melléklet V. pont 4. alpontjában a „történt meg. E támogatások” szövegrész helyébe a „történt meg.
A 2015-ben le nem hívott, de 2016-ban esedékessé váló támogatások vonatkozásában a támogató jogosult
a 2015. évi támogatási szerződés, illetve kiadott támogatói okirat módosítására. E támogatások” szöveg,
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27.
28.
29.
30.

7. szám

3. melléklet VII. pont 1. alpont b) pontjában az „I.3. és” szövegrész helyébe az „I.3., I.8. és” szöveg,
7. melléklet V. pontjában a „Gyvt. 151. § (5) bekezdés” szövegrész helyébe a „Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés” szöveg,
8. melléklet V. pontjában a „Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés
a) pontja” szöveg,
8. melléklet V. pontjában az „A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400/fő/év.” szövegrész helyébe
az „A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400/fő/év. A kiegészítő támogatás igénylésekor és
elszámolásakor a 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 5. pont m) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal,
hogy a bölcsődében 2016. január 1-je és december 31-e között a naponta ténylegesen ellátásban részesülő
gyermekek száma alapján összesített gondozási napok számát el kell osztani 230-cal.” szöveg

lép.
(2) A Kvtv.
1.
7. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában a „középiskolában, szakiskolában” szövegrész helyébe a „középfokú
iskolában” szöveg,
2.
7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ac) alpontjában a „szakiskolára” szövegrész helyébe a „szakközépiskolára”
szöveg,
3.
7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ad) alpontjában a „speciális szakiskolára (készségfejlesztő speciális
szakiskolára, előkészítő szakiskolára)” szövegrész helyébe a „szakiskolára, készségfejlesztő speciális szakiskolára”
szöveg,
4.
7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ae) alpontjában a „szakközépiskolára” szövegrész helyébe
a „szakgimnáziumra” szöveg,
5.
7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont af ) alpontjában a„szakközépiskolára”szövegrész helyébe a„szakgimnáziumra”
szöveg,
6.
7. melléklet I. pont 3. alpont a) pont ai) alpontjában a„szakközépiskolára”szövegrész helyébe a„szakgimnáziumra”
szöveg,
7.
7. melléklet I. pont 5. alpont c) pontjában a „szakiskolában” szövegrész helyébe „szakközépiskolában” szöveg,
8.
7. melléklet I. pont 5. alpont c) pontjában a „Köznevelési Hídprogramokat” szövegrész helyébe „Köznevelési és
Szakképzési Hídprogramot” szöveg,”
9.
7. melléklet I. pont 5. alpont d) pontjában a „szakközépiskolában” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumban”
szöveg,
10.
7. melléklet I. pont 5. alpont e) pontjában a „szakközépiskolában” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumban”
szöveg,
11.
7. melléklet I. pont 5. alpont h) pontjában a „szakközépiskola” szövegrész helyébe a „szakgimnázium” szöveg,
12.
7. melléklet I. pont 5. alpont k) pont kd) alpontjában a „speciális szakiskolája és előkészítő szakiskolája”
szövegrész helyébe a „szakiskolája” szöveg,
13.
7. melléklet VI. pont 1. alpontjában a „szakiskolák, szakközépiskolák” szövegrész helyébe a „szakképző iskolák”
szöveg
lép.
14. §		
Hatályát veszti a Kvtv. 71. § (2) bekezdése.
15. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 8. § 2016. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 13. § (2) bekezdése 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

7. szám

1. melléklet a 2016. évi LXXVI. törvényhez

A Kvtv. 1. melléklet
1.
„

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Fejezeti tartalék alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
13

Cím
név

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Fejezeti tartalék

Bevétel
525,0

Támogatás)
525,0

”
I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet „1-4. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2016. évi előirányzat
Kiadás
1-4. cím összesen:

Bevétel

26 831,0

705,0

Támogatás)
26 126,0

”
3.
„
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2.
„

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet „I. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2016. évi előirányzat
Kiadás
I. fejezet összesen:

115 287,8

Bevétel
10 415,9

Támogatás)
31 201,1

”
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4.

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:

„

(Cím
szám
2

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

119 594,7

”
5.
„

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet „IX. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Kiadás
IX. fejezet összesen:

Bevétel

Támogatás)

674 261,7

”
6.
„

XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 1. Miniszterelnökség cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím
szám
1

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Miniszterelnökség

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

(2016. évi előirányzat

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
4 400,9

Támogatás)
18 654,9

”

7. szám

7. szám

7.

XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 1. Miniszterelnökség cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 7. Felújítások kiemelt
előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
7

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Felújítások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

3 233,7

”
XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

7

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Nemzeti Örökség Intézete

Támogatás)
10,2

1 419,5

”
9.
„

XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások
kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Személyi juttatások

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
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8.
„

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

401,5

”
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10. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Bevétel

Támogatás)

102,4

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Dologi kiadások

Bevétel

Támogatás)

847,1

”
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11. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások
kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

12. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások
kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Beruházások

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

78,7

”
7. szám

7. szám

13. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

12

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

38 976,5

Támogatás)
128 547,9

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

2 147,8

”
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14. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, 2. Felhalmozási költségvetés
előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

15. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám
14

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
3 100,0

Támogatás)
4 844,2

”

1599

1600

16. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi
kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

2 790,4

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
57

Al- Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím cím- cím
ir.
név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának
támogatása gazdasági társaságok részére

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

5 312,0

Támogatás)
5 312,0

”

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

17. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési,
örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés
lép:
„

18. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím a következő „78. Modern Városok
Program” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
78

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Modern Városok Program

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás
50 000,0

Bevétel

Támogatás)
50 000,0

”
7. szám

7. szám

19. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet „1-30. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
1-30. cím összesen:

Bevétel

315 674,9

48 062,7

Támogatás)
267 612,2

”
20. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

32

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Rendkívüli kormányzati intézkedések

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

120 000,0

”
21. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám
33

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Országvédelmi Alap

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

(Cím
szám

Támogatás)

80 000,0

”

1601

1602

22. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet „32-34. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
32-34. cím összesen:

Bevétel

Támogatás)

361 425,5

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
4

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése

Bevétel

Támogatás)

7 000,0

”
24. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet „XI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

23. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 35. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos kiadások alcím, 2. Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások jogcímcsoport a
következő „4. Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése” jogcímmel egészül ki:
„

(2016. évi előirányzat
Kiadás
XI. fejezet összesen:

798 889,4

Bevétel
48 069,8

Támogatás)
268 619,1

”

7. szám

7. szám

25. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

16 092,6

Támogatás)
4 700,0

”
26. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

4

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Ménesgazdaságok

3 631,7

Támogatás)
213,5

”
27. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport,
1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Személyi juttatások

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

(Cím
szám

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

218,1

”

1603

1604

28. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport,
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Bevétel

Támogatás)

63,8

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

3 322,8

”
30. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport,
6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Beruházások

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

29. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport,
3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

240,2

”

7. szám

7. szám

31. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 5. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal cím sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

5

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Támogatás)
50,0

16 646,3

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

3

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
Dologi kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

5 766,6

”
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32. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 5. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal cím, 1. Működési költségvetés
előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

33. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím a következő
„34. Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
34

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása

2016. évi előirányzat
Kiadás
3 000,0

Bevétel

Támogatás)
3 000,0

”

1605

1606

34. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Folyó
kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
8

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Folyó kiadások és jövedelemtámogatások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

86 911,0

Támogatás)
86 911,0

”

(2016. évi előirányzat
Kiadás
1-20. cím összesen:

Bevétel

236 642,6

39 131,3

Támogatás)
197 511,3

”
36. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet „XII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

35. XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

(2016. évi előirányzat
Kiadás
XII. fejezet összesen:

237 192,6

Bevétel
39 131,3

Támogatás)
197 511,3

”

7. szám

7. szám

37. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

5 245,7

Támogatás)
62 787,7

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

25 188,6

”

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

38. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím, 1. Működési
költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

39. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

MH ÖHP és alárendelt szervezetei

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
477,3

Támogatás)
83 342,2

”

1607

1608

40. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím, 1. Működési
költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

60 675,8

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

15 585,4

”
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41. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím, 1. Működési
költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„

42. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím, 1. Működési
költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Dologi kiadások

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

7 123,0

”
7. szám

7. szám

43. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM „XIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
XIII. fejezet összesen:

Bevétel

300 987,0

31 948,0

Támogatás)
269 039,0

”
44. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

5

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Büntetés-végrehajtás

2 715,6

Támogatás)
56 622,7

”
45. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások
kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Személyi juttatások

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

(Cím
szám

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

28 453,7

”

1609
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46. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

6 437,0

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

17 460,9

”

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

47. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások
kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

48. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások
kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Beruházások

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

6 711,3

”
7. szám

7. szám

49. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

17

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Vízügyi Igazgatóságok

2 940,7

Támogatás)
24 723,4

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

1 893,6

”
51. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati
infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
56

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

50. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások
kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

2016. évi előirányzat
Kiadás
28 487,0

Bevétel

Támogatás)
28 487,0

”

1611

1612

52. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Fejezeti stabilitási tartalék alcím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
23

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Fejezeti stabilitási tartalék

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

4 930,1

Támogatás)
4 930,1

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
21

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

1 000,0

Támogatás)
1 000,0

”

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

53. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „21. A tömeges bevándorlás kezeléséhez
kapcsolódó kiadások” alcímmel egészül ki:
„

54. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „22. A terrorellenes intézkedések
megvalósításához kapcsolódó kiadások” alcímmel egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
22

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás
10 000,0

Bevétel

Támogatás)
10 000,0

”
7. szám

7. szám

55. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
1-20. cím összesen:

Bevétel

552 770,0

27 490,9

Támogatás)
525 279,1

”
56. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet „XIV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

552 825,0

27 490,9

Támogatás)
525 279,1

”
57. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet a következő „7. Szakképzési Centrumok” címmel és az alá tartozó előirányzatokkal
egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

7

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Szakképzési Centrumok
1

Támogatás)

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

XIV. fejezet összesen:

14 753,3

Működési költségvetés
1

Személyi juttatások

6 706,7

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 322,6

3

Dologi kiadások

5 888,8

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

835,2

”
1613

1614

58. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím a
következő „14. Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
14

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

1 500,0

Támogatás)
1 500,0

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

5

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Pest megyei fejlesztések

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

2 000,0

Támogatás)
2 000,0

”

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

59. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési feladatok alcím a
következő „5. Pest megyei fejlesztések” jogcímmel egészül ki:
„

60. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím a következő
„8. Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
8

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás
2 000,0

Bevétel

Támogatás)
2 000,0

”
7. szám

7. szám

61. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő 48. Pénztárgépek cseréjének és
átalakításának támogatása alcímmel egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
48

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

1 500,0

Támogatás)
1 500,0

”

(2016. évi előirányzat
Kiadás
XV. fejezet összesen:

Bevétel

124 741,1

30 856,5

Támogatás)
93 884,6

”
63. XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám
1

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

62. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet „XV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
2 951,1

Támogatás)
130 561,2

”

1615
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64. XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzatcsoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

6 490,7

”

(2016. évi előirányzat
Kiadás
XVI. fejezet összesen:

Bevétel

145 591,0

3 245,7

Támogatás)
142 345,3

”
66. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Kiemelt célú beruházások támogatása
alcím a következő „10. Vasúthálózat fejlesztése” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
10

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Vasúthálózat fejlesztése

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

65. XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL fejezet „XVI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

2016. évi előirányzat
Kiadás
1 000,0

Bevétel

Támogatás)
1 000,0

”

7. szám

7. szám

67. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím
a következő „30. Közúthálózat felújítása” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
30

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Közúthálózat felújítása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

69 300,0

Támogatás)
69 300,0

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
31

Al- Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím cím- cím
ir.
név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és
támogatása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

6 000,0

Támogatás)
6 000,0

”

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

68. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím
a következő „31. A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása” jogcímcsoporttal egészül ki:
„

69. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím
a következő „32.Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
32

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás
7 500,0

Bevétel

Támogatás)
7 500,0

”

1617
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70. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím
a következő „34. Határ menti közúti fejlesztések előkészítése” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
34

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Határ menti közúti fejlesztések előkészítése

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

1 000,0

Támogatás)
1 000,0

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
35

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

2 197,0

Támogatás)
2 197,0

”

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

71. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím
a következő „35. Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése” jogcímcsoporttal egészül ki:
„

72. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím
a következő „36. Budai vasúti közlekedés fejlesztése” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
36

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Budai vasúti közlekedés fejlesztése

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
930,0

Támogatás)
930,0

”
7. szám

7. szám

73. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím a
következő „23. Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
23

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

1 200,0

Támogatás)
1 200,0

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
19

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

2 000,0

Támogatás)
2 000,0

”
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74. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím a következő
„19. Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program” jogcímcsoporttal egészül ki:
„

75. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és
kezelése alcím a következő „30. Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
30

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
500,0

Támogatás)
500,0

”

1619

1620

76. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „51. A XIV. Nyári Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztések” alcímmel egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- Jog- Jog- ElőFEJEZET
Al- cím- Jogir.
melt Cím cím cím- cím
ir.
cím csop. cím csop. előir. név név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
szám szám szám szám szám
név
név
A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével
51
összefüggő infrastrukturális fejlesztések

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

6 180,7

Támogatás)
6 180,7

”

77. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
Kiadás
1-20. cím összesen:

Bevétel

701 352,2

84 409,6

Támogatás)
616 942,6

”
78. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 21. Vállalkozások folyó támogatása cím, 1. Egyedi támogatások, ellentételezések
alcím, 8. Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
8

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása
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(2016. évi előirányzat

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

4 000,0

”

7. szám

7. szám

79. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 21. Vállalkozások folyó támogatása cím, 1. Egyedi támogatások, ellentételezések
alcím, 9. Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés
lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
9

Al- Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím cím- cím
ir.
név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek
elszámolása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

6 626,5

”

(2016. évi előirányzat
Kiadás
21-25. cím összesen:

Bevétel

Támogatás)

281 937,9

”
81. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet „XVII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
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80. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet „21-25. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

(2016. évi előirányzat
Kiadás
XVII. fejezet összesen:

983 290,1

Bevétel
85 709,6

Támogatás)
616 942,6

”

1621

1622

82. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

265,3

Támogatás)
7 837,1

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

5 003,5

”
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83. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím,
1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

84. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím,
1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

1 380,3

”
7. szám

7. szám

85. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím,
1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

1 455,8

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Külképviseletek igazgatása

7 087,7

Támogatás)
55 697,3

”
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86. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím sora helyébe a következő rendelkezés
lép:
„

87. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Személyi juttatások

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

26 454,2

”

1623

1624

88. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

20 230,8

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

8 116,7

”
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89. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés
előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

90. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés
előirányzat-csoport, 7. Felújítások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
7

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Felújítások

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

791,2

”
7. szám

7. szám

91. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 4. Balassi Intézet cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

4

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Balassi Intézet

790,5

Támogatás)
5 231,6

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

3 074,5

”
93. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 4. Balassi Intézet cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport,
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
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92. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 4. Balassi Intézet cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport,
1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

573,5

”

1625

1626

94. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 4. Balassi Intézet cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport,
3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

2 066,1

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
7

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Határmenti gazdaságfejlesztési programok

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

3 500,0

Támogatás)
3 500,0

”
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95. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Államháztartáson kívüli
szervezetek támogatása alcím a következő „7. Határmenti gazdaságfejlesztési programok” jogcímcsoporttal egészül ki:
„

96. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Államháztartáson kívüli
szervezetek támogatása alcím a következő „8. Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
8

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

2016. évi előirányzat
Kiadás
2 110,0

Bevétel

Támogatás)
2 110,0

”
7. szám

7. szám

97. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet „1-7. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
1-7. cím összesen:

Bevétel

119 467,7

Támogatás)

8 225,5

111 242,2

”
98. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet „XVIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
XVIII. fejezet összesen:

Bevétel

169 467,7

8 225,5

Támogatás)
111 242,2

”
99. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám
5

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Egyetemek, főiskolák

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
282 735,3
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Kiadás

Támogatás)
159 645,0

”

1627

1628

100. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport,
6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

31 518,2

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
8

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Bevétel

Támogatás)

141,2

”
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101. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport,
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

102. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 12. Művészeti intézmények cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám
12

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Művészeti intézmények

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
6 252,0

Támogatás)
12 459,3

”

7. szám

7. szám

103. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 12. Művészeti intézmények cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzatcsoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

1 560,6

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

14

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Országos Mentőszolgálat

32 727,7

Támogatás)
5 119,7

”
105. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 14. Országos Mentőszolgálat cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzatcsoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Beruházások

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
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104. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 14. Országos Mentőszolgálat cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

4 250,0

”

1629

1630

106. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

18

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

12 000,0

Támogatás)
640 764,9

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

442 484,7

”
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107. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím, 1. Működési költségvetés
előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

108. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím, 1. Működési költségvetés
előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

119 367,5

”
7. szám

7. szám

109. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím, 1. Működési költségvetés
előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

85 512,7

”
110. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím a következő
„2. Felhalmozási költségvetés” előirányzat-csoporttal és az alá tartozó előirányzatokkal egészül ki:
„
JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

Felhalmozási költségvetés
6

Beruházások

2 000,0

7

Felújítások

1 400,0

”

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

(Cím
szám

111. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím,
3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

2016. évi előirányzat
Kiadás
165 316,4

Bevétel

Támogatás)
165 316,4

”
1631

1632

112. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Köznevelési feladatok támogatása
alcím, 4. Köznevelés speciális feladatainak támogatása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
4

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Köznevelés speciális feladatainak támogatása

Bevétel
786,7

Támogatás)
786,7

”
113. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása alcím a
következő „4. Peres ügyek” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
4

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Peres ügyek

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

1 600,0

Támogatás)
1 600,0

”
114. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 14. A kábítószer-fogyasztás
megelőzésével kapcsolatos feladatok alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
14

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok
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(Cím
szám

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
741,5

Támogatás)
741,5

”

7. szám

7. szám

115. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati
előirányzatok alcím a következő „27. A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
27

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása

Bevétel
780,0

Támogatás)
780,0

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
26

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

1 900,0

Támogatás)
1 900,0

”
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116. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása
alcím a következő „26. Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása” jogcímcsoporttal egészül ki:
„

117. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása
alcím, 30. Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
30

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása

2016. évi előirányzat
Kiadás
3 400,0

Bevétel

Támogatás)
3 400,0

”
1633

1634

118. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott
feladatok támogatása alcím, 2. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

9 229,7

Támogatás)
9 229,7

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
11

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bartók Év

Bevétel
161,9

Támogatás)
161,9

”
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119. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok
támogatása alcím a következő „11. Bartók Év” jogcímcsoporttal egészül ki:
„

120. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi
költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
9

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

2016. évi előirányzat
Kiadás
1 870,0

Bevétel

Támogatás)
1 870,0
7. szám

”

7. szám

121. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 60. Nemzetiségi intézmények
támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
60

Al- Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím cím- cím
ir.
név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra,
pályázati önrészre

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

1 282,4

Támogatás)
1 282,4

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
63

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Fejezeti stabilitási tartalék

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

7 797,9

Támogatás)
7 797,9

”
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122. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 63. Fejezeti stabilitási tartalék alcím
sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

123. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2016. évi előirányzat
Kiadás
1-20. cím összesen:

2 428 758,6

Bevétel
914 134,0

Támogatás)
1 514 624,6

”

1635

1636

124. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 21. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap cím, 1. Családi támogatások
alcím, 3. Gyermekgondozási segély jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Gyermekgondozást segítő ellátás

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

63 564,3

”

(2016. évi előirányzat
Kiadás
21. cím összesen:

Bevétel

Támogatás)

684 048,0

”
126. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet „XX. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
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125. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet „21. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

(2016. évi előirányzat
Kiadás
XX. fejezet összesen:

3 116 196,6

Bevétel
914 139,0

Támogatás)
1 514 624,6

”

7. szám

7. szám

127. A következő „XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA” fejezettel és az alá tartozó előirányzatokkal egészül ki:

„XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
20

Fejezeti kezelésű előirányzatok
1

Célelőirányzatok
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

6 300,0

6 300,0

3

Konzultációk kiadásai

2 000,0

2 000,0

6

Fejezeti általános tartalék

1 500,0

1 500,0

7

MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása

1 800,0

1 800,0

11 600,0

11 600,0

XXI. fejezet összesen:

”
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2

128. XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „14. MTA Agrártudományi
Kutatóközpont fejlesztése” alcímmel egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
14

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
500,0

Támogatás)
500,0

”

1637
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129. XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „15. MTA Agrártudományi
Kutatóközpont Látogatóközpont” alcímmel egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
15

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpont

Bevétel
400,0

Támogatás)
400,0

”
130. XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet „XXXIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
Kiadás
XXXIII. fejezet összesen:

Bevétel

57 094,8

18 801,6

Támogatás)
38 293,2

”
131. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 1. Társasági
adó alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Társasági adó

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

(2016. évi előirányzat

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

689 911,8

”

7. szám

7. szám

132. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi
adó alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Általános forgalmi adó

Bevétel

Támogatás)

3 388 850,0

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Jövedéki adó

Bevétel

Támogatás)

984 450,0

”

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

133. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 2. Jövedéki adó alcím
sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

134. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 3. Lakosság költségvetési befizetései cím, 1. Személyi
jövedelemadó alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Személyi jövedelemadó

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

1 694 475,0

”

1639
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135. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 3. Lakosság költségvetési befizetései cím, 4. Lakossági
illetékek alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
4

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Lakossági illetékek

Támogatás)

148 601,0

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
5

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése

Támogatás)

3 000,0

”

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

136. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím a következő „5. Nemzeti
Foglalkoztatási Alap befizetése” alcímmel egészül ki:
„

137. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 29. Lakástámogatások cím, 1. Egyéb lakástámogatások
alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Egyéb lakástámogatások

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

154 000,0

”
7. szám

7. szám

138. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások
alcím a következő „28. Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása” jogcímcsoporttal egészül
ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
28

Al- Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím cím- cím
ir.
név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti
kiegészítő finanszírozása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

1 000,0

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Költségvetési támogatás

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

79 785,0

”

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

139. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 1. Nemzeti Foglalkoztatási
Alap támogatása alcím, 1. Költségvetési támogatás jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

140. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 1. Nemzeti Foglalkoztatási
Alap támogatása alcím, 2. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak jogcímcsoport sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

52 884,9

”
1641

1642

141. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap
támogatása alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Bethlen Gábor Alap támogatása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

12 157,5

”
142. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet „XLII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
Kiadás
XLII. fejezet összesen:

Bevétel

1 207 012,5

Támogatás)

8 206 583,7

”
143. XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos
kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 1. A Nemzeti Eszközkezelő
Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím cím- cím
ir.
név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások
és ingatlan beruházások

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

(2016. évi előirányzat

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

25 500,0

”

7. szám

7. szám

144. XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos
kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlanberuházásai, ingatlanvásárlásai jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
2

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

16 121,4

”

(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
4

Al- Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím cím- cím
ir.
név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes
létesítmény-fejlesztések kiadásai

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

145. XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos
kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 4. A FINA Úszó-, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai jogcím sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
„
2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

30 522,7

”

1643
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146. XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos
kiadások cím, 3. Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások alcím, 5. Az állam tulajdonosi felelősségével
kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
5

Al- Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím cím- cím
ir.
név csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

10 500,0

”

(2016. évi előirányzat
Kiadás
XLIII. fejezet összesen:

Bevétel

172 419,3

Támogatás)

218 119,4

”

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

147. XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet „XLIII. fejezet összesen:” sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„

148. LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám
2

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Szakképzési és felnőttképzési támogatások

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

16 819,0

”
7. szám

7. szám

149. LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet, 31. Szakképzési hozzájárulás cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám
31

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Szakképzési hozzájárulás

Bevétel

Támogatás)

59 996,1

”

(Cím
szám
36

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Költségvetési támogatás

Bevétel

Támogatás)

79 785,0

”
151. LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet a következő „38. Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot
megillető hányada” címmel egészül ki:
„
(Cím
szám
38

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

150. LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet, 36. Költségvetési támogatás cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

68 100,0

”

1645
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152. LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet, 39. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás cím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám

39

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás

Támogatás)

52 884,9

”

(2016. évi előirányzat
Kiadás
LXIII. fejezet összesen:

Bevétel

487 177,1

Támogatás)

466 742,4

”
154. LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP fejezet, 2. Költségvetési támogatás cím, 3. Eseti támogatás alcím sora helyébe a következő rendelkezés
lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
3

Al- Jogcím címnév csop.
név

Eseti támogatás

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

153. LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet „LXIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

12 157,5

”

7. szám

7. szám

155. LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP fejezet, 4. Alapból nyújtott támogatások cím, 6. Egyéb támogatások alcím sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Egyéb támogatások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás)

2 071,1

”

(2016. évi előirányzat
Kiadás
LXV. fejezet összesen:

Bevétel

12 157,5

Támogatás)

12 157,5

”
157. LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 5. Egészségbiztosítási költségvetési szervek cím, 1. Központi hivatali szerv alcím sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
1

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Központi hivatali szerv

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

156. LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP fejezet „LXV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
424,6

Támogatás)
8 420,2

”
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158. LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 5. Egészségbiztosítási költségvetési szervek cím, 1. Központi hivatali szerv alcím,
2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAl- cím- Jogir.
melt Cím
cím csop. cím csop. előir. név
szám szám szám szám szám
6

Al- Jogcím címnév csop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Beruházások

Bevétel

Támogatás)

216,7

”

(2016. évi előirányzat
Kiadás
5. cím összesen:

Bevétel

8 844,8

424,6

Támogatás)
8 420,2

”
160. LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet „LXXII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

159. LXXII EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet „5. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

(2016. évi előirányzat
Kiadás
LXXII. fejezet összesen:

1 963 706,3

Bevétel
1 963 689,6

Támogatás)
8 420,2

”
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2. melléklet a 2016. évi LXXVI. törvényhez
1. A Kvtv. 2. melléklet V. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„No.

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

Támogatáscsökkentés mértéke a
számított bevétel százalékában

Kiegészítés a beszámítás,
kiegészítés alapjának
százalékában

0

30

alsó határ

felső határ

1.

1

6 500

2.

6 501

9 500

0

15

3.

9 501

11 000

10

0

4.

11 001

13 000

20

0

5.

13 001

15 500

40

0

6.

15 501

18 500

60

0

7.

18 501

24 000

85

0

8.

24 001

36 000

95

0

9.

36 001

42 000

100

0

10.

42 001

60 000

105

0

11.

60 001

100 000

110

0

12.

100 001

120

0”

2. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés
lép:
„1.

2016. május 15.

II.1.,
II.2.,
II.3.,
II.5.,

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

2016. szeptember

III.3.,
III.4.;
III.5.

2016. július 1-jével történő fenntartó-változás jelzése, az
a) pont szerinti felmérés során megadott ellátotti adatok
megjelölésével

2016. július;
III.4. és III.5.
esetében
2016. augusztus”

3. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) Az I.1.b) alpont szerinti támogatások megállapításakor a kiválással érintett önkormányzatnak a FÖMI adatbázis
I.1.ba) alpont szerinti és az OSAP I.1.bb)–bd) alpont szerinti adatait lakosságarányosan meg kell osztani a 2014. évben
megalakult önkormányzattal. Amennyiben a 2014. évben megalakult önkormányzat és az az önkormányzat, amelyből
kivált megállapodik az I.1.b) és I.1.e) alpont támogatást megalapozó adatok két település közötti megbontásáról, úgy
e támogatásokat az önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.”
4. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 4. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) A II. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok
A II.1–II.3. és II.5. jogcímek szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és
felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók
fel. A támogatás szempontjából kizárólag a „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, a „Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai”, a „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai”, az„Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”, valamint a„Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
A II.4. jogcím szerinti támogatás szempontjából kizárólag a „Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok”, a „Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok”, a „Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti
és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok”, valamint a „Köznevelési intézményben tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.”
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3. melléklet a 2016. évi LXXVI. törvényhez
1. A Kvtv. 3. melléklet I. pontja a következő 8. alponttal egészül ki:

„8. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása
Előirányzat:
100,0 millió forint
Az előirányzat azon helyi önkormányzat támogatására szolgál, amely a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015.
évi CCXI. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közszolgáltatási szerződés lejártáig a közszolgáltatást biztosítja.
A támogatást a helyi önkormányzat pályázati úton igényelheti a közszolgáltatás 2015. július 1-jei állapot szerinti
közszolgáltatási díjának megtérítésére. Az igényelhető összeget a közszolgáltatási díjból befolyó bevétel csökkenti.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása
előfinanszírozás keretében, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyévi térítésmentes ellátásához szükséges becsült
adat alapján egy összegben történik, felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.”
2. A Kvtv. 3. melléklet II. pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása
Előirányzat:
25 000,0 millió forint
Az előirányzatból a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a
szerinti, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72–74/A. §-ai, és
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: 2014. évi
költségvetési törvény) 67–68. §-ai szerinti önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési célú
támogatásban nem részesült települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak építésére, felújítására,
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén megvásárlására, amely
da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi
feladatellátást szolgál, vagy a jövőben fog szolgálni,
e) településrendezési tervek készítésére, valamint
f ) munkahely-teremtési programok megvalósítására.
Az a)–d) pont szerinti a d) pont szerinti vásárláson kívüli pályázati cél a települési önkormányzat saját tulajdonában
lévő vagyontárgyon valósítható meg.
A támogatás összege
– 100 fő alatti lakosságszámú település esetében legfeljebb 1 500 000 forint,
– 100–300 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 2 950 000 forint,
– 301–500 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 6 500 000 forint,
– 501–1 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 10 000 000 forint,
– 1 001–2 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 20 000 000 forint,
– 2 001–3 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 44 000 000 forint,
– 3 001–5 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 112 000 000 forint,
– 5 001–10 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 181 000 000 forint,
– 10 000 fő feletti lakosságszámú település esetében legfeljebb 200 000 000 forint.
Az e jogcímen igényelhető támogatás akkor haladhatja meg az előzőek szerinti támogatási összeget, ha
az önkormányzat által a 2014. évi költségvetési törvény 3. melléklet 10.a) pontja szerinti, valamint a 2015. évi
költségvetési törvény 3. melléklet II.10. pontja szerinti előirányzatból elnyert támogatás és az e jogcímen igényelt
támogatás együttes összege nem haladja meg a lakosságszám szerinti támogatás kétszeresét.
A támogatás összegének meghatározása a 2013. január 1-jei lakosságszám alapján történik.
A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem
térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.
A támogatás felhasználási határideje 2018. december 31.”
3. A Kvtv. 3. melléklet VII. pontja a következő 6. alponttal egészül ki:
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„6. Ahol e melléklet nem rögzíti, hogy az Áht. szerinti támogató a kedvezményezettel a támogatás felhasználásának
részletes szabályairól támogatási szerződést köt, azon előirányzatok esetében az Áht. szerinti támogató támogatói
okiratot bocsát ki.”

4. melléklet a 2016. évi LXXVI. törvényhez
1. A Kvtv. 4. melléklet 2. pontja a következő 108a sorral egészül ki:
„
(A

B

C

108a

D)

A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások
(20. cím, 21. alcím)
”

2. A Kvtv. 4. melléklet 2. pontja a következő 108b sorral egészül ki:
„
(A

B

C

108b

D)

A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások
(20. cím, 22. alcím)
”

3. A Kvtv. 4. melléklet 2. pontja a következő 123a sorral egészül ki:
„
(A

B

C

123a

D)

Peres ügyek (20. cím, 5. alcím, 4. jogcímcsoport)
”

4. A Kvtv. 4. melléklet 2. pontja a következő 126a sorral egészül ki:
„
(A

B

126a

C

D)

Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő
finanszírozása (32. cím, 1. alcím, 28. jogcímcsoport)
”

5. melléklet a 2016. évi LXXVI. törvényhez
A Kvtv. 7. melléklet VI. pontja a következő 23. alponttal egészül ki:
„23. Az V. pontban meghatározott kiegészítő támogatás igénylésekor és elszámolásakor a 2. melléklet, Kiegészítő
szabályok 5. pont m) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a 2016. január 1-je és december 31-e között
ingyenesen étkezők naponként összesített létszámát el kell osztani 221 nappal.”
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2016. évi LXXXVII. törvény
a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi
CCXIV. törvény módosításáról*

1. §		
A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény
(a továbbiakban: Kárrendezési törvény) 4. § 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:
3. hozam: az értékpapírszámla-vezető által a kárrendezésre jogosultnak ténylegesen jóváírt)
„a) kamat összegéből a kárrendezésre jogosult által ténylegesen elért jövedelem,”
2. §		
A Kárrendezési törvény a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) E törvénynek a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló
2015. évi CCXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított
rendelkezését a folyamatban lévő kárrendezésre is alkalmazni kell.
(2) Azon kárrendezésre jogosultak esetén, akiknél a kárrendezésre jogosultnak járó ellenérték összege a Módtv.-vel
megállapított rendelkezések értelmében ötszáz forintot meghaladó mértékben növekedne, az Alap a Módtv.
hatálybalépését követő 30 napon belül az ellenértéket ismételten megállapítja. Azon jogosultak esetében, akiknél
a 13. § (5) bekezdése szerinti határidő a visszavonásra a Módtv. hatálybalépésekor még nyitva áll, vagy akik
a kárrendezési kérelmüket visszavonták, az Alap ezen újabb értesítése a korábban megküldött értesítés helyébe
lép. A módosítással érintett azon jogosultak esetében, akiknél a Módtv. hatálybalépését megelőzően megállapított
ellenérték tekintetében a 13. § (5) bekezdése szerinti határidő lejárt, és a jogosult a kérelmét nem vonta vissza, az Alap
az ellenérték ismételt megállapításával egyidejűleg intézkedik a különbözet jogosult részére történő kifizetése iránt.”
3. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2016. évi XC. törvény
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről*
Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről a következő
törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY
ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE
1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei
1. §

(1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2017. évi
a)
bevételi főösszegét 17 431 347,9 millió forintban,
b)
kiadási főösszegét 18 597 705,0 millió forintban,
c)
hiányát 1 166 357,1 millió forintban
állapítja meg.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai működési
költségvetés 2017. évi
a)
bevételi főösszegét 14 721 931,6 millió forintban,
b)
kiadási főösszegét 14 721 931,6 millió forintban,
c)
egyenlegét 0,0 millió forintban
állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási
költségvetés 2017. évi
a)
bevételi főösszegét 1 164 250,4 millió forintban,
b)
kiadási főösszegét 1 636 611,9 millió forintban,
c)
hiányát 472 361,5 millió forintban
állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési
költségvetés 2017. évi
a)
bevételi főösszegét 1 545 165,9 millió forintban,
b)
kiadási főösszegét 2 239 161,5 millió forintban,
c)
hiányát 693 995,6 millió forintban
állapítja meg.
2. §		
Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek
szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az államadósság értéke
3. §

(1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 4. § (1) bekezdése
alapján az államháztartás 2017. december 31-ére tervezett adóssága 312,0 forint/euró, 284,7 forint/svájci frank és
282,8 forint/amerikai dollár árfolyam mellett 26 936,3 milliárd forint.
(2) 2017. december 31-én az államadósság-mutató
a)
számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti várható összege 26 820,6 milliárd forint,
b)
nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti várható összege 37 279,2 milliárd forint.
(3) Az államadósság-mutatónak a (2) bekezdés alapján 2017. december 31-ére tervezett mértéke 71,9%.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2016. év utolsó napján
várható 73,5%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése
követelményének eleget tesz.

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

(1) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 3. alcím, 1. Közszférában foglalkoztatottak
bérkompenzációja jogcímcsoporton a költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi,
karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye
útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére a 2017. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi
juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.
(2) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 3. alcím, 2. Különféle kifizetések jogcímcsoporton
a)
a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói
kifizetésekre,
b)
az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott számvevői
illetményalap változása miatti személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó növekményének kifizetésére,

1654

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

c)

a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek
korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatásmegtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire.
(3) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 3. alcím, 3. Ágazati életpályák és
bérintézkedések jogcímcsoporton – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.
(4) A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és
ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél
foglalkoztatott természetes személy és annak e körben foglalkoztatott házas- vagy élettársa a 2017. évi adó- és
járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is
nyilatkozik – a kompenzáció összegének megállapítása érdekében – a családi kedvezményre való jogosultságáról,
az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről,
illetményéről és a jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket
a Kormány rendeletben állapítja meg.

4. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések
5. §

(1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hitel, kölcsön felvételére, kötvény kibocsátására, garancia és kezesség vállalására
nem jogosult.
(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai terhére történő, 1000,0 millió forint
összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és – a központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel –
a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének
keretében hagyja jóvá.
(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
a)
28. § (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2017. évben 25,0 millió forint,
b)
33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2017. évben 25,0 millió forint,
c)
35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2017. évben 25,0 millió forint,
d)
36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2017. évi összesített bruttó
forgalmi értéke – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 20 000,0 millió forint
lehet.
(4) Az állam javára megszerzett
a)
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe átadott ingatlanok és
b)
a PPP-konstrukcióban létrehozott sport- és oktatási létesítmények
a (3) bekezdés d) pontjában foglalt keretszámra tekintet nélkül, ingyenesen önkormányzati tulajdonba adhatók.
(5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
a)
11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2017. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi
érték,
b)
11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2017. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében
25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,
c)
13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2017. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték
képezi.
(6) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 2. Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele jogcímcsoporton és 5. Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja jogcímcsoporton elszámolt bevételek a 2017. évben a Kormány
jóváhagyásával felhasználhatók a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jogszabályban meghatározott feladatellátásának
finanszírozására. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési
bevételek mértékéig engedélyezheti a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti
Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatainak növelését.
(7) A Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított, értékesítésre
kijelölt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. rábízott állami vagyonába tartozó állami tulajdonú ingatlanok
értékesítéséből származó – a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó –
bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2017. évben a központi költségvetési szerv
költségvetését tartalmazó költségvetési fejezet által finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használhatók
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fel. Az államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében – legfeljebb a 2017. évben pénzforgalmilag teljesült
értékesítési bevételek mértékéig – új kiadási előirányzat létrehozatalát és meglévő kiadási előirányzat növelését
engedélyezheti e költségvetési fejezetben.
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok (7) bekezdés szerinti
értékesítése esetén a befolyó bevételeket, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonnal kapcsolatos
egyéb bevételeket a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. cím, 5. alcím, 1. Az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport előirányzaton belül kell elszámolni.
E bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2017. évben a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetből finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használható fel a (7) bekezdésben
meghatározott módon.
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport, 3. A Magyar
Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása jogcím előirányzat tartalmazza a mozgóképről szóló 2004. évi
II. törvény 9/A. § (2) bekezdése szerinti kiadást, amely előirányzat a hatoslottó szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag
teljesült összege 100%-ának mértékéig az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető. A túllépés
mértékének számítása során az előirányzat összegének megállapításakor nem vehető figyelembe az előirányzat
javára év közben a Kormány döntésével biztosított többlet.
A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok értékesítéséből származó
bevételt a honvédelemért felelős miniszter a 2017. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, a technikai
eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre, illetve az értékesítési eljárások során
felmerült kiadások fedezetére használhatja fel. A 2017. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a XIII. Honvédelmi
Minisztérium fejezet, 2. cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím bevételeként kell elszámolni.
A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 3. alcím, 6. Felsőoktatási vagyongazdálkodási
feladatok jogcímcsoport előirányzat a Kormány engedélyével 2017. szeptember 30. után túlléphető azzal, hogy ezen
túllépés és a 19. § (3) bekezdésben foglalt tartalékösszeg-felhasználás együttes összegének figyelembevételével sem
haladhatja meg az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról
szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-ei 479/2009/EK tanácsi rendelet szerint benyújtott jelentésben
(a továbbiakban: EDP jelentés) szereplő 2017. évre várható hiány (a továbbiakban: EDP-hiány) a GDP 2,4%-át.

6. §

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

7. §

(1) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő
kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő
növelésére használható fel. A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti
tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért
felelős miniszter együttesen dönt.
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(2) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet
meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott
jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata – legfeljebb
a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével – túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes
összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.
8. §

(1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságok felett törvényben és miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi jogok
gyakorlására feljogosított szervezet által, e minőségében beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat központi
kezelésű előirányzatként kell megtervezni és elszámolni. A tulajdonosi joggyakorló szervezet az általa e minőségében
a 2017. év során beszedett bevételeket előirányzat-módosítás nélkül is elszámolhatja, erről a fejezetet irányító szervet
és az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell. A fejezetet irányító szerv e tulajdonosi joggyakorlói
minőségben végrehajtandó kiadások teljesítése érdekében – a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezet kivételével – a fejezeten belül átcsoportosíthat és új központi kezelésű kiadási előirányzatot hozhat
létre, erről az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell.
(2) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport és a XVII.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport
előirányzatát a fejezetet irányító miniszter – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 31. § (2b) bekezdése alapján – az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.)
által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2017. évi értékesítéséből az e törvényben megtervezetten felül
pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2017. évi
értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ával növelheti meg.
(3) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport és
a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának
feladatai jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter – az Áht. 31. § (2b) bekezdése alapján – az ENSZ
Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi
LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült
bevétel 50%-ával növelheti meg.
(4) Az államháztartásért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek
elszámolására a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 26. cím, 1. alcím, 1. Kibocsátási egységek értékesítéséből
származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímet hozhat létre.
(5) A fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a (2) bekezdésben meghatározott – az Ügkr. tv.
hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2017. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött
mértékű – kiadási előirányzatok terhére kell teljesíteni.

5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei
9. §

(1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 21 218,0 millió forintot,
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 185,3 millió forintot köteles 2017. évben befizetni a bevételeiből
a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet
követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.
(2) Az Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot köteles 2017. évben befizetni a bevételeiből – az államháztartásért
felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint – a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége
az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december
10-e.
(3) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2029,1 millió forintot köteles fizetni a bevételeiből 2017. évben
a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további
1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.
(4) A fővárosi és a megyei kormányhivatalok 837,4 millió forintot köteles befizetni a bevételeikből 2017. évben a központi
költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt
december hónapban 10-ei befizetési időpontra.
(5) A Földmérési és Távérzékelési Intézet 94,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből 2017. évben a központi
költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed
részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.
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(6) Ha az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget,
a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni és a befizetést legkésőbb 2017. december 20-áig kell teljesíteni.
(7) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati
szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat – a 2017. évi
költségvetésbe már beépült megtakarítások kivételével – kötelesek befizetni a Magyar Államkincstár „A zárolt
álláshelyekhez kapcsolódó megtakarítások befizetései” megnevezésű, 10032000-01034286-00000000 számú
számlájára, a központi költségvetés javára.
(8) Az egyes minisztériumok irányítása alatt álló központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények racionalizálása során, a Kormány nyilvános határozatában meghatározott intézményi körben
az érintettek a 2016. évi eredeti költségvetésben szereplő, valamint a 2016. évi szerkezetváltozásból eredő személyi
juttatások és – az azokhoz kapcsolódó – munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatuk
20%-át kormányrendeletben meghatározott módon kötelesek befizetni a központi költségvetés javára, vagy azt
kormányrendeletben meghatározott módon más célra átcsoportosítani.

6. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések
10. §

(1) A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram címen rendelkezésre álló előirányzat nyújt fedezetet
a 2016. évben, illetve azt megelőző években az e címen keletkezett, 2017. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra is.
(2) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra a feladatot
ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet,
1. Hazai innováció támogatása cím terhére 2017. évben 1426,0 millió forint támogatást kell biztosítani. A Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap az Európai Neutronkutató Központtal kapcsolatos fizetési kötelezettség
teljesítésére 498,9 millió forintot ad át a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. A nemzetközi
együttműködésben megvalósuló innováció támogatása cím terhére a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Nemzetközi tagdíjak alcím részére.
(3) A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a 2017. évben a központi költségvetés javára összesen
17 000,0 millió forintot ad át a kutatás-fejlesztési tevékenység Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapon kívüli
finanszírozásához. A befizetési kötelezettséget negyedévente, az éves előirányzat 25%-ával kell teljesíteni.
(4) A Paksi Atomerőmű Zrt. 2017. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 22 797,7 millió
forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fizetési számlájára.

7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések
11. §

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

8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések
12. §

(1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetben kizárólag
a)
a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport és az 5.
Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport között és
b)
a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás
céltartalék jogcímről a jogcímcsoport 1–18. jogcímére
csoportosíthat át.
(2) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport
1–18. jogcímei, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. jogcíme, valamint 5. Gyógyászati segédeszköz
támogatás jogcímcsoport 1. és 3. jogcímei előirányzatait megemelheti.
(3) A Kormány a 15. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget is módosíthatja az (1) bekezdés b) pontjában
foglalt átcsoportosítással, vagy a (2) bekezdés szerinti előirányzat-emeléssel.
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(1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül
az 1–20. jogcímek között, valamint az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között
az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.
(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport
előirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás, a 4. Gyógyszertámogatás, az 5. Gyógyászati segédeszköz
támogatás jogcímcsoportok jogcímeire és a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások
megtérítése jogcímre az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
átcsoportosíthat.
(3) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport,
1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást
biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek
jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatási céltartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4.
Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. jogcímre átcsoportosíthat.
(4) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím
előirányzatát év közben megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport,
1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító
gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím
bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

14. §		
A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az időarányoshoz viszonyított
évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport,
az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, továbbá a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett
egészségügyi ellátások megtérítése jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.
15. §

(1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza
az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében
igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben meghatározott
feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.
(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek
előirányzatai együttesen 2000,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének
finanszírozására. A befogadásoktól eltérő, a jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását
a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével engedélyezheti.
(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport
tartalmazza az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati
segédeszközök kiadásait is.
(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím
előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

16. §		
A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott előirányzat
terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási
díj megállapítására együttesen 200,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat
terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 2611,3 millió forint,
gyógyszertámogatásra 10 000,0 millió forint és gyógyászati segédeszköz támogatásra 1500,0 millió forint használható
fel.

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei
17. §		
Az 1. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a 4. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés
külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.
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10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre
18. §

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

11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőjének
különleges jogosítványai
19. §

(1) Az önkormányzati és az állami feladatellátásban év közben bekövetkező változásokkal összefüggő, a Kormány
irányítása alá tartozó fejezetek között előirányzat-átcsoportosításra
a)
az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok közötti feladat-, és
intézmény átadás-átvétel esetén a Kormány jogosult,
b)
a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók – így különösen az egyházi jogi
személy, a civil szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, a nemzetiségi önkormányzat, a gazdasági társaság és
a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(a továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó – közötti, a 2. melléklet szerint támogatott
feladat átadás-átvétele esetén az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével az érintett
fejezetet irányító szervek jogosultak.
(2) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 2. Országvédelmi Alap alcím előirányzatából legfeljebb 30 000,0 millió forint
az EDP jelentés 2017. március 31-ig történő benyújtását követően használható fel a (4) bekezdés figyelembevételével,
amennyiben a benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány – a felhasználni kívánt tartalékösszeg
figyelembevételével – nem haladja meg a GDP 2,4%-át.
(3) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 2. Országvédelmi Alap alcím előirányzatának a (2) bekezdésen felüli
része az EDP jelentés 2017. szeptember 30-ig történő benyújtását követően használható fel a (4) bekezdés
figyelembevételével, amennyiben a benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány – a felhasználni kívánt
tartalékösszeg figyelembevételével – nem haladja meg a GDP 2,4%-át.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti összeg felhasználásáról a Kormány határozatban dönt, amelyet az államháztartásért
felelős miniszter készít elő, ennek során bemutatja a Kormány számára
a)
a 2017. évi gazdasági és költségvetési folyamatok,
b)
a 2017. évre várható EDP-hiány és
c)
a 2017. évre várható államadósság
alakulását, továbbá javaslatot tesz a kiadási előirányzat felhasználásának céljára és ütemezésére.
(5) A X. Igazságügyi Minisztérium fejezetben, XI. Miniszterelnökség fejezetben, XII. Földművelésügyi Minisztérium
fejezetben, XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetben, XIV. Belügyminisztérium fejezetben, XV. Nemzetgazdasági
Minisztérium fejezetben, XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetben, XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben,
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetben, XIX. Uniós Fejlesztések fejezetben, XX. Emberi Erőforrások
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Minisztériuma fejezetben, XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezetben és a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal fejezetben lévő fejezeti stabilitási tartalék előirányzatokat 2017. október 1-jét megelőzően nem
lehet felhasználni.
(6) A Kormány az államháztartásért felelős miniszter javaslatára határozatban dönt – a fejezetek költségvetési
folyamatainak értékelése alapján – az (5) bekezdésben meghatározott fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok
felhasználásának engedélyezéséről, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról.
(7) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 12. § j) pontja
alapján a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím előirányzata
terhére év közben befizetést teljesíthet a központi költségvetés javára.
(8) A Kormány a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása érdekében
határozatban dönt a XIV. Belügyminisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti
átcsoportosításról.
20. §

(1) Az államháztartásért felelős miniszter a 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti előirányzatból más fejezetre, címre, alcímre,
jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra – felmérés alapján – átcsoportosíthat.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatát legfeljebb
5000,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát
legfeljebb 1350,0 millió forinttal negyedévente megemelheti, ha az általa a negyedévet megelőzően meghatározott
adónemek vonatkozásában teljesülnek az általa ezzel egyidőben meghatározott negyedéves bevételi tervek.
A negyedik negyedévben ezen előirányzatok akkor is megemelhetőek, ha december 22-éig befolyt bevételek alapján
megállapítható, hogy várhatóan teljesülni fog a negyedik negyedéves bevételi terv.

21. §

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

22. §

(1) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet,
20. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
fejezet javára átcsoportosíthat, ha az a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges.
Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet
irányító szerv vezetője jogosult.
(2) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím,
1. alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére a XIV.
Belügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre
a XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.
(3) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet,
20. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
fejezet, 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda cím javára.
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(4) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet,
20. cím, 1. alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére
a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet javára átcsoportosíthat. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő
visszarendezésre a X. Igazságügyi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.
(5) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 60. Fővárosi
és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI.
Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.
(6) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím,
66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet,
12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.
(7) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 3. alcím,
1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet,
1. Miniszterelnökség cím javára.
(8) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 46. Ludovika
Campus jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem
cím javára.
23. §		
A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcímcsoport
kiadási előirányzata terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások fizetési kötelezettségét,
a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport kiadási
előirányzatáról pedig a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi
években vállalt és 2017. évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit. A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet,
20. cím, 5. alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatról kell teljesíteni a kedvezőtlen
adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2017. évet terhelő kiadásait is.
24. §		
A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére a fejezeten belül és más fejezetek javára
átcsoportosíthat, továbbá a személyi juttatások költségvetési kiadásai előirányzatát a XIV. Belügyminisztérium fejezet,
20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím más kiemelt előirányzatai
terhére megnövelheti. A más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre annak
a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.
25. §

(1) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
fejezet, 25. cím, 4. alcím, 1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat
a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.
(2) A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 2. alcím, 8. Felelős játékszervezési tevékenység
támogatása jogcímcsoport kiadási előirányzata biztosítja a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
(a továbbiakban: Szjtv.) 35. § (4) bekezdésében meghatározott célok teljesítését.

26. §		
A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. cím, 1. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat
jogcímcsoport tekintetében a tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg a 97
500,0 millió forintot.
27. §		
A honvédelemért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a védelmi
tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, és az előre nem tervezett nemzetközi feladatok
végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között – ide értve címen belül a kiemelt
előirányzatokat is – indokolt esetben átcsoportosíthat.
28. §

(1) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 7. Szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása jogcímcsoport és a 2. cím, 3. Szociális és
gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím között az állam fenntartói feladatainak
ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szervnek a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást
nyújtó szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött – a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti
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szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló – megállapodásának, illetve ellátási szerződésének év közben
bekövetkező változásaira tekintettel átcsoportosíthat.
A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. Sporttevékenység támogatása és 24. Sportlétesítmények
fejlesztése és kezelése alcímhez tartozó jogcímcsoportok és a 30. alcím, 26. Sport-, társadalmi, civil és non-profit
szervezetek jogcímcsoport költségvetési kiadási előirányzatai – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – tartalmazzák
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdése szerinti bevételek mértékének megfelelő támogatást.
A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia
rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport költségvetési kiadási előirányzata
tartalmazza a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának ötven százalékából, a távszerencsejáték játékadójából,
valamint a sportfogadások játékadójából származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. Amennyiben
e három játékadó 2017. évben pénzforgalmilag teljesült bevétele együttesen meghaladja a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása,
továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport eredeti költségvetési kiadási előirányzatát, akkor az eredeti
kiadási előirányzat és a teljesült bevétel különbségének biztosítására a Kormány határozatával a sportról szóló
2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdésében meghatározott célra új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezetben, vagy engedélyezheti a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím,
23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak
támogatása jogcímcsoport előirányzat kiadási előirányzatának növelését.
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-át a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport javára
kell bevételként elszámolni.
A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 8. Szociális humánszolgáltatók
részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő
támogatások jogcímcsoport és a 20. cím, 19. alcím, 9. Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított
ágazati pótlék jogcímcsoport között átcsoportosíthat.
A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 4. Támogató szolgáltatások,
közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása jogcímcsoport
és a 20. cím, 19. alcím, 10. Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása jogcímcsoport
között átcsoportosíthat.
A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 2. cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti
feladatellátás és irányítás intézményei alcím és a 20. cím, 39. Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása alcím
között átcsoportosíthat.

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

(1) A teljes, 43 823,0 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat, és az ahhoz kapcsolódó központi
költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható
az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014. évi
programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi fizetési kötelezettség.
(2) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért
felelős miniszter egyetértésével az (1) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi fizetési
kötelezettség.

30. §		
A XIX. Uniós Fejlesztések fejezet érintett operatív programjain belül a JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök végrehajtása
során, kizárólag a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. pénzügyi eszközök prioritás és a Közép-magyarországi
Operatív Program 1.3. intézkedés keretében, valamint a 2014–2020-as programozási időszakban a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megtérült
pénzügyi eszközökből származó bevételek a vonatkozó uniós szabályok szerinti célokra használhatók fel.
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31. §

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

32. §

(1) Az Európai Bizottság által a 2014–2020-as programozási időszakban az európai strukturális és beruházási
alapokból, illetve a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból finanszírozott
programok esetén az 5. mellékletben meghatározott indikatív európai uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzat
kötelezettségvállalással nem terhelt, teljesítménytartalék nélkül számolt keretének, és az ahhoz kapcsolódó
– az Európai Bizottság által elismert önerőn felüli –, minimálisan szükséges központi költségvetési finanszírozás
operatív program szintű együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség. Az európai
uniós hozzájárulás mellett az elszámolható költségeket finanszírozó központi költségvetési hozzájárulás összegére
a minimálisan szükséges mértéken felül tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség nem vállalható.
(2) Az ETE Program keretében a 2014–2020-as programozási időszakban megvalósuló programok, projektek esetében
az irányadó hazai projektpartnerekre eső programkeret kötelezettségvállalással még nem terhelt összegéig vállalható
tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(3) Az Európai Bizottság által a 2014–2020-as programozási időszakra létrehozott Belső Biztonsági Alap és Menekültügyi,
Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott projektek esetén az 5. mellékletben a 2014–2020 évekre
meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és
ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési
kötelezettség.
(4) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014–2020-as programozási időszakban megvalósuló projektek
esetében az európai uniós hozzájárulásra és a hozzá kapcsolódó hazai társfinanszírozásra a költségvetési szerv
kedvezményezett által elnyert pályázatok összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(5) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az (1) és
a (3)–(4) bekezdésben meghatározott mértéken túl a Kormány, míg a (2) bekezdés esetében – akkor, ha az adott
programban részes minden további partnerország biztosítja az arányos mértékű többletkötelezettség-vállalás
lehetőségét saját projektpartnerei számára – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható tárgyévi
és éven túli fizetési kötelezettség.

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

(1) A szociális hozzájárulási adó 2017-ben megfizetett összegének 71,61%-a az Ny. Alapot, 20,50%-a az E. Alapot és
7,89%-a a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az egyes
Alapot megillető részt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át a jogosult számlájára.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter június 15-éig az állami intézményfenntartási feladatot ellátó szerv költségvetési
kiadási előirányzatát megemeli a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 3. Köznevelési
intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcímre érkezett befizetések összegével.
(3) Ha az E. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az E. Alap pénzforgalmi
egyenlege többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 9. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport
szerinti kiadást csökkenti.
(4) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a 2017. évi központi költségvetés január–november havi előzetes
tényadatai alapján az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és
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kiadásai fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára történő befizetési kötelezettséget határozhat
meg a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 4. Egyéb befizetések cím, 1. Költségvetési befizetések alcím terhére.

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

(1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó
támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által ellátandó 3. melléklet
szerinti feladatokra. A 3. melléklet I. pont 1–6. és 8–9. alpontjai, a II–III. pontok, a IV. pont 4–5. alpontjai és az V. pont
szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatóak.

35. §

(1) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2016. évben év közben létrehozott új címek, illetve alcímek 2016.
december 31-ei pozitív egyenlege esetén az államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat e címek és alcímek
2017. évi címrendbe történő felvételéről és a 2016. december 31-én fennálló pozitív egyenlegnek megfelelő összeg
biztosításáról.
(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter, illetve a támogatás jellegétől
függően a feladatkörrel rendelkező miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben – az
1. mellékletben szereplő címek, valamint a 2. és 3. mellékletben szereplő, önkormányzatok által igényelhető jogcímek
között és azokon belül – átcsoportosíthat.

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

14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek
37. §

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

38. §

(1) A települési önkormányzatot illeti meg
a)
a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
b)
fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését
megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével –
kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
c)
a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott – a bírságot
kiszabó szervre tekintet nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó
bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati
adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és
d)
a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott
közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.
(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum
megelőlegezésére nem köteles.
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15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai
39. §

(1) A 2. melléklet I. pontja, II. pontja, III. pont 2–7. alpontjai, IV. pontja, a 3. melléklet IV. pont 3. alpont e) és f ) pontjai
alapján nyújtott támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.
(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §
(1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően,
az őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási
kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.)
alapján nyújtott, a 3. melléklet IV. pont 6. alpont a) és b) pontjában meghatározott ellátások esetében, ha
a)
a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a január hónapban
járó előleg folyósítása – jogszabályban meghatározott módon – igénylés nélkül történik,
b)
a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, első alkalommal
az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli
elszámolási kötelezettséggel.
(3) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogosulatlan
igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet I. pont 2. alpontja,
II. pont 1–3. alpontjai, és a III. pont 3–7. alpontjai szerinti támogatások együttes összegét kell figyelembe venni.
(4) Az önkormányzattól a 2. melléklet V. pontja szerinti szolidaritási hozzájárulás elvonása a települési önkormányzat
számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás keretében történik. Ennek összegét
a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás
alcímen kell elszámolni.
(5) Ha a települési önkormányzatot az (1) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megillető adott havi források
a (4) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján
havonta beszedési megbízást nyújt be a települési önkormányzattal szemben. Ha a települési önkormányzatnak 2017.
december 15-én bármilyen elmaradása van a (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár
a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára beszedési megbízást nyújt be.
(6) Az önkormányzat által a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2016. december 31-én
hatályos rendelkezései alapján 2016. évben teljesítendő hozzájárulás 2017. évben teljesülő összegét a XLII.
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 3. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos
önkormányzati befizetések alcímen kell elszámolni.

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

(1) Az Országgyűlés a köznevelési feladat ellátására
a)
átlagbéralapú támogatást állapít meg a nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt
fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általuk
fenntartott nevelési-oktatási intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus és
– a (3) bekezdés kivételével – a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után
a 7. melléklet I. pontjában meghatározott jogosultak után, az őket ott megillető mértékek szerint,
b)
működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által
fenntartott nevelési-oktatási intézményekben ellátott, továbbá a pedagógiai szakszolgálati intézményekben
gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban, valamint a fejlesztő
nevelésben részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház
részére a 7. melléklet II. pontja szerint,
c)
tankönyvtámogatást állapít meg a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá
az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére a 7. melléklet III. pontja szerint,
d)
a hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan
da)
tankönyvtámogatást és
db)
átlagbéralapú támogatást
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állapít meg a bevett egyház által az állam és a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő iskolában
szervezett oktatáshoz a 7. melléklet IV. pontja szerint,
e)
a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei, általános iskolai, középfokú
iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat,
továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-,
tanulóétkeztetéshez a 7. melléklet V. pontja szerint támogatást állapít meg.
(2) Az oktatásért felelős miniszter a kislétszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcstanoktatáshoz az általa vezetett
minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére további támogatást nyújthat.
(3) A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint az oktatásért felelős
miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója
a 7. melléklet szerint jogosult
a)
a pedagógus-munkakörben foglalkoztattak után átlagbéralapú támogatásra,
b)
a gyermek-, tanulói étkeztetés Gyvt. szerinti megszervezése esetén gyermekétkeztetési támogatásra.
41. §

(1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó
egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi
nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv.
hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást
állapít meg a következők szerint:
a)
a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III. pont 3. alpont
c)–m) pontjában és III. pont 5. alpont a) pontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken,
összegben és feltételek mellett illeti meg,
b)
– a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével – a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 57. §
(2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti feladatot
lát el, a 8. melléklet I. és II. pont szerinti támogatásra jogosult,
c)
a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt,
szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot – és egyéni
vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg,
d)
kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez a 2. melléklet III. pont 7. alpontjában meghatározott támogatással
azonos jogcímen, összegben és feltételek mellett illeti meg,
e)
a nem állami szociális fenntartó a 8. melléklet IV–VI. pontja szerinti támogatásra jogosult.
(2) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott szociális és
gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy az egyházak hitéleti
és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatásra jogosult. E kiegészítő
támogatás mértéke – a 2. melléklet III. pont 3. alpont l)–m) pontjai kivételével – az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti
támogatás 71,4%-a.
(3) A kiegészítő támogatás az egyházi fenntartót a 2. melléklet III. pont 3. alpont l)–m) pontjai szerinti szolgáltatások után
a 2017. évi központi költségvetés végrehajtása során az állami, illetve önkormányzati fenntartók e pontok szerinti
szolgáltatásokon elszámolt működési, kiadás és bevétel egyenlegének rendezése alapján illeti meg.
(4) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő
15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.
(5) Az egyházi jogi személy a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és
a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására
fordítani.
(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás és a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik.
(7) A Gyvt. 44. §-a szerinti munkahelyi bölcsőde fenntartóját – az (1)–(2) bekezdéstől eltérően – a 2. melléklet III. pont
3. alpont j) pont ja) alpontja szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg.

42. §

(1) Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó
támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.
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(2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 56. Nemzetiségi támogatások alcím szerinti pályázati
támogatások tekintetében a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter a Nemzetiségi Támogatási Bizottság támogatási
összeg felosztására tett javaslata alapján dönt.
A bizottság legfeljebb kilenc főből áll, amelybe tagokat egyenlő arányban delegálnak a következők:
a)
az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága,
b)
az országos nemzetiségi önkormányzatok és
c)
a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter.
Az országos nemzetiségi önkormányzat a saját pályázati ügyének elbírálásában nem vehet részt.
43. §		
Az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez az átvállalt feladattal arányos
költségvetési támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
34. § (1) és (3) bekezdése és 41. § (5) bekezdése alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati
tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:
a)
valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 25,0 millió forint
alaptámogatásra jogosult,
b)
az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság
az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján
meghatározott pontszámok arányában részesül,
c)
a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák
elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati tűzoltóságok működési
kiadásainak finanszírozására használható fel.
44. §		
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2017. évi személyi
jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2018. évi költségvetési törvényben
kerül megtervezésre.

17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása
45. §

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

VI. FEJEZET
ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS
46. §

(1) A Kormány a 2017. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia
vállalására adhat felhatalmazást.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg – a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező
emelkedést kivéve – kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.
(3) A Világbanktól, az Európai Beruházási Banktól, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, a Német Újjáépítési
és Hitelbanktól, az Északi Beruházási Banktól, illetve az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától felveendő hitelekhez
vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

47. §

(1) A 2017. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra
átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 200 000,0 millió forintot.
(2) A Kormány a 2017. évben a közvetett vagy közvetlen többségi állami tulajdonú vasúti társaságoknak, vagy
e társaságok többségi befolyása alatt álló vasúti társaságoknak a vasúti gördülőállományuk fejlesztésére, felújítására
vagy új vasúti gördülőállomány beszerzésére együttesen 50 000,0 millió forint összegű, az EUROFIMA Európai Vasúti
Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott forrásbevonásra adhat felhatalmazást állami kezesség mellett.
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48. §

(1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5. § (3) bekezdés
a) pontja szerinti felső határ a 2017. évben 1 900 000,0 millió forint.
(2) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2017. évben 800 000,0 millió forint.
(3) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2017. évben 2 000 000,0 millió forint.
(4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség
után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.

49. §

(1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2017. évben
1 200 000,0 millió forint.
(2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2017. évben 350 000,0 millió forint.
(3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2017. évben 600 000,0 millió forint.

50. §

(1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek
mellett – a (2)–(8) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség
érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.
(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával
a)
a kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására
– a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján – létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év
lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó
pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető
kezességet, azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez
kapcsolódhat, valamint
b)
készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi
XCVIII. törvény 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében
történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló – a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi
tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében –
2013. július 1-je és 2017. december 31-e között létrejött hitel- vagy kölcsönszerződéséhez.
(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló törvény alapján
működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó
követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem
haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.
(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a)
pénzügyi intézmény,
b)
kockázati tőkealap,
c)
a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása
esetén,
d)
a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.
(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség
állománya 2017. december 31-én nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot.
(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető
kezesség érvényesítése esetén – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a társaság köteles minden
szükséges jogcselekményt megtenni a (3) bekezdés szerinti kötelezettekkel szemben fennálló, reá átszálló követelés
behajtására. A központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott – a behajtási költségekkel csökkentett –
összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.
(8) Ha a készfizető kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, a biztosító intézet
térítése behajtási bevételnek minősül, és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.
(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az ezen ügyletekhez kapcsolódó
költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében
bemutatni.

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1669

51. §

(1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt
készfizető kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(7) bekezdés szerint az állam
visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből
az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.
(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után
vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.
(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek,
a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből, termelési
célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő
kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves
futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.
(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a)
pénzügyi intézmény,
b)
a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása
esetén,
c)
a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.
(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya
2017. december 31-én nem haladhatja meg a 160 000,0 millió forintot.
(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén
– törvény eltérő rendelkezésének hiányában – az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni
a reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott – a behajtási
költségekkel csökkentett – összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban
kifejezett arányos része.

52. §

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

53. §

(1) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal
arányos díj fizetését szolgáló kölcsönnyújtás céljára pénzügyi intézményektől hitelszerződés alapján felvett
kölcsöneihez kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya 2017. december 31-én nem haladhatja meg
a 8500,0 millió forintot.
(2) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díj fizetését szolgáló
hitelszerződés alapján kihelyezett kölcsönökhöz kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya 2017. december
31-én nem haladhatja meg az 5200,0 millió forintot.

54. §

(1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből – az 50. §
és az 51. § szerinti viszontgarancia kivételével – olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel
az 1. mellékletben, azt a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és
viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.
(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos
feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
32. cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet
tervezett kiadása túlléphető.

55. §

(1) Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program „Pénzügyi
eszközök” prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program „A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése” prioritási tengelyében vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből
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a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)–(6) bekezdésben meghatározottak szerint az állam
visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.
Az MFB Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú
hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 80%-áig vállalhat készfizetőkezességet, illetve garanciát.
Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program „Pénzügyi eszközök” prioritási tengelyében, illetve
a Közép-magyarországi Operatív Program „A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált
fejlesztése” prioritási tengelyében a garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség, illetve garancia állománya
2017. december 31-én nem haladhatja meg az 50 000,0 millió forintot.
Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a forrást biztosító azonos
előirányzatból a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, Gazdaságfejlesztés Operatív Program vagy a Közép-magyarországi
Operatív Program terhére kell teljesíteni.
Ha a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség
teljesítéséhez nem elegendő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió
költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak
megfelelő arányát.
Az (1)–(3) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés
összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.

(1) Az MFB Zrt. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program „Pénzügyi eszközök” prioritási tengelyében vállalt
garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)–(6) bekezdésben
meghatározottak szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az MFB Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú
hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 80%-áig vállalhat garanciát.
(3) Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program „Pénzügyi eszközök” prioritási tengelyében
a garanciaeszközökre vállalt garancia állománya 2017. december 31-én nem haladhatja meg a 100 000,0 millió
forintot.
(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a forrást biztosító azonos
előirányzatból a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program terhére kell
teljesíteni.
(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség
teljesítéséhez nem elegendő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió
költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak
megfelelő arányát.
(6) Az (1)–(3) bekezdés szerinti garancia érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrását növeli.

VII. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
VEGYES RENDELKEZÉSEK
18. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának
mértéke
57. §		
A 2017 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése
alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 0,9%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.
58. §

(1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és
eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2017. év folyamán legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

59. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2017. évben 38 650 forint.
(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
159. §-a szerinti rendvédelmi illetményalap 2017. évben 38 650 forint.
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(3) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 12a. pontja szerinti honvédelmi illetményalap
2017. január 1-jétől 41 620 forint.
(4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó
költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
szóló 1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel, az Szja tv. 71. § (1) bekezdés a)–f ) pontjában és (3) bekezdésében
meghatározott juttatások – az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket
is magában foglaló együttes összege a 2017. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.
(5) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás
mértéke a 2017. évben legfeljebb 1000 forint.
(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére –
a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben
állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja
meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági
havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy
pótlék ez esetben sem fizethető.
60. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
a)
66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény
garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált
illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a 2017. évre a 6. melléklet tartalmazza,
b)
69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2017. évben 20 000 forint.
(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2017. évben a keresetbe
tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó
juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az állami felsőoktatási intézményekre, a központi
költségvetési szervként vagy köztestületi költségvetési szervként működő kutatóközpontra, kutatóintézetre,
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által irányított kutatást kiegészítő köztestületi költségvetési szervre és
az olyan központi költségvetési szervre, amelynek felügyeletét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke látja el.

61. §		
Az Nkt. 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.
62. §

(1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli
juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.
(2) A Kjt. 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2017. január 1-jétől
528 000 forint.
(3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.
(4) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint
a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a szakorvos jelöltek képzésével
összefüggően felmerülő dologi költségek megtérítésére szolgáló támogatás összege 100 000 forint/év.
(5) A központi költségvetési szervként működő – köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó – felsőoktatási
intézményt az általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a 40. § (1) bekezdés c) és e) pontjában megállapított
támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.

63. §

(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap
a 2017. évben 431 740 forint.
(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi
CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2017. évben 431 740 forint.
(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2017. évben 5000
forint.
(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj a 2017. évben
5000 forint.
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64. §

(1) A Gyvt.
a)
20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a 2017. évben gyermekenként 6000
forint,
b)
20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2017. évben gyermekenként
6500 forint,
c)
20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2017. évben gyermekenként 8400 forint,
d)
66/L. §-a szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként –
a 2017. évben 15 000 forint/hó.
(2) A Szoctv.
a)
43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 2017. évben esetenként 20 000 forint,
b)
44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2017. évben 31 000 forint.
(3) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási
összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha
a gyermek a 2017. évben született.
(4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege a 2017. évben 453 000 forint/fő/év.

65. §

(1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése
és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009.
(XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2017. március 1-jétől az előző évben
megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.
(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2017. március 1-je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében meghatározott
összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.
(3) A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi
X. törvény 2. § (4) bekezdése alapján az életjáradék összege 2017. március 1-jétől – 2017. január 1-jei visszamenőleges
hatállyal – az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

66. §		
A Szoctv.
a)
50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2017. évben 12 000 forint,
b)
50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2017. évben 6000 forint.
67. §		
Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt jogszabály alapján jóváhagyott Tervdokumentumában
létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.

19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár
és a közbeszerzési értékhatárok
68. §		
Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000 forint.
69. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár
a 2017. évben magyar filmalkotás esetén 329,3 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén
585,6 millió forint.
70. §

(1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti
közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2017. január 1-jétől 2017.
december 31-éig
a)
árubeszerzés esetében 8,0 millió forint,
b)
építési beruházás esetében 15,0 millió forint,
c)
építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d)
szolgáltatás megrendelése esetében 8,0 millió forint,
e)
szolgáltatási koncesszió esetében 25,0 millió forint.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2017. január
1-jétől 2017. december 31-éig
a)
árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
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építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

71. §

(1) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre vonatkozó uniós
közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2017. január 1-jétől
2017. december 31-éig
a)
a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők
esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt.
2. mellékletében szerepel, 135 000 euró,
b)
a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel, 209 000
euró,
c)
a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő
szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró.
(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár
– kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 5 225
000 euró.
(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra és a szolgáltatási koncesszióra vonatkozó uniós
közbeszerzési értékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 5 225 000 euró.
(4) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós
közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2017. január 1-jétől
2017. december 31-éig
a)
az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként
szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
b)
az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében,
amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket
az értékhatárokat.

72. §

(1) A 71. § (1), (2) és (4) bekezdésétől eltérően a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig
a)
árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 418 000 euró,
b)
építési beruházásra 5 225 000 euró,
c)
a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra 1 000 000 euró.
(2) A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás
lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig
a)
418 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
b)
418 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege
eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 71. §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban meghatározott
összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett – az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált –
összeget kell figyelembe venni.

73. §		
A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény szerinti uniós értékhatár 2017. január 1-től 2017. december
31-ig
a)
árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 412 000 euró,
b)
építési beruházás esetén 5 150 000 euró.

20. Egyes koncessziós díjak
74. §		
Az Szjtv. 27. § (5) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma az Szjtv. 37. § 11. pontja szerinti
egységenként a 2017. tárgyévre a következő:
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Budapesten és Pest megyében I. kategóriájú játékkaszinó esetén 674,4 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó
esetében 393,4 millió forint,
az a) pontban foglalt kivétellel I. kategóriájú játékkaszinó esetén 562,1 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó
esetében 56,3 millió forint.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. Felhatalmazó rendelkezések
75. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a)
a 4. § (1) bekezdésében meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének,
megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének,
valamint a 4. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,
b)
a 9. § (8) bekezdésében meghatározott befizetési illetve átcsoportosítási kötelezettség részletes szabályait,
c)
a 7. melléklet I. pont 4. alpont d) pont szerinti támogatás folyósításának, lemondásának, pótigénylésének,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait.
(2) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 21. cím, 3. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása alcím felhasználásával
kapcsolatos szabályokat.
(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében az 5. § (5) bekezdés b) és c) pontjában
meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt határozzon meg.
(4) Felhatalmazást kap a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter, hogy az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével rendeletben állapítsa meg a 9. melléklet szerint nyújtott nemzetiségi célú támogatások e törvényben
és más jogszabályban nem szabályozott igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályait.

22. Hatályba léptető rendelkezések
76. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. november 1-jén lép hatályba, és 2020. december 31-én
hatályát veszti.
(2) Az 1–33. §, a 34. § (2) bekezdés, a 35–75. §, a 77. §, az 1. melléklet, a 3–9. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

23. Átmeneti rendelkezések
77. §

(1) A 40. § (1) bekezdés a)–b) és e) pontja szerinti rendelkezések az egységes óvoda-bölcsőde esetén 2017. augusztus 31-éig
alkalmazandóak.
(2) A 7. melléklet VI. pont 15. alpontja 2017. szeptember 1-jétől alkalmazandó.
(3) A 7. melléklet VI. pont 15. alpontjában meghatározott szabályt az alapfokú művészeti iskola előképző és az alapfokú
évfolyamok első évfolyamain 2017. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell alkalmazni.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2016. évi XC. törvényhez
1. melléklet a 2016. évi ... törvényhez
millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

I. ORSZÁGGYŰLÉS
1

Országgyűlés Hivatala

1

900,0

Országgyűlés hivatali szervei

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

11 174,1

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 697,2

Dologi kiadások

4 460,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

76,5

Egyéb működési célú kiadások

40,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
2

2 518,7

Beruházások

905,7

Felújítások
5,0

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

438,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

123,6

Dologi kiadások

177,3

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

55,0

Felújítások

14,3

Országgyűlési Őrség

3
1

Működési költségvetés

1
2
4

3 209,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

843,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3
4

Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai

73,0

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

2

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

8
1
2
5

80,0

Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

73,0

Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

73,0

Közbeszerzési Hatóság

1

1 660,9

Közbeszerzési Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

788,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

193,6

Dologi kiadások

696,0

Felhalmozási költségvetés

6

122,6

Beruházások
5. cím összesen:

8

1 678,3

Pártok támogatása

1

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

1
2
3
4

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

876,6

Magyar Szocialista Párt

427,0

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

475,8

Lehet Más a Politika

173,7

1 660,9

122,6
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7. szám

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

5
6
7
8
9

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

Működési
kiadás

Kereszténydemokrata Néppárt

152,7

Együtt - A Korszakváltók Pártja

133,6

Demokratikus Koalíció

132,0

Párbeszéd Magyarországért Párt

106,7

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

70,8

Magyar Liberális Párt

9

2017. évi előirányzat

Pártalapítványok támogatása

1
2
3
4
5
8
9
10
11

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

529,7

Táncsics Mihály Alapítvány

234,2

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

266,2

Ökopolisz Alapítvány

67,6

Barankovics István Alapítvány

53,8

Váradi András Alapítvány

41,3

Megújuló Magyarországért Alapítvány

23,6
4,3

Liberális Magyarországért Alapítvány

40,2

Új Köztársaságért Alapítvány

10

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

1

70 140,4

Közszolgálati hozzájárulás

21

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

411,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

103,0

Dologi kiadások

105,9

Felhalmozási költségvetés

6
7

19,1

Beruházások

2,5

Felújítások
21. cím összesen:

22

620,7

21,6

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1

1,0

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

158,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

42,5
149,8

Dologi kiadások

0,3

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

33,4

Beruházások
22. cím összesen:

23

351,0

1,0

33,4

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1

7 500,0

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

3 464,2
998,6
811,7
2 039,1

Felhalmozási költségvetés

6
8

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

166,4
20,0

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

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

23. cím összesen:

24

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

7 313,6

7 500,0

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
186,4

Nemzeti Választási Iroda

1

Nemzeti Választási Iroda

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

659,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

176,3

Dologi kiadások

376,5

Felhalmozási költségvetés

6
2

50,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
3

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása
2018. évi országgyűlési képviselőválasztás előkészítése
24. cím összesen:

25

458,0
1 200,0

A választási rendszerek működtetése

300,0

500,0
3 370,4

350,0

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

1

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

438,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

117,6

Dologi kiadások

231,0

Felhalmozási költségvetés

6

21,0

Beruházások
25. cím összesen:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
I. fejezet összesen

787,0

21,0

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

111 610,4

10 066,9

-101 543,5

4 228,7

0,0

-4 228,7

0,0

0,0

0,0

115 839,1

10 066,9

-105 772,2
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7. szám

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

2017. évi előirányzat

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

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1

Köztársasági Elnöki Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

748,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

205,7

Dologi kiadások

411,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Személyi juttatások

51,6

Beruházások
Felújítások

3,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Célelőirányzatok

1
2
3

436,7

Állami kitüntetések
Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai

73,0

Államfői Protokoll kiadásai

1
4

355,0

Államfői Protokoll kiadásai

26,3

Fejezeti tartalék

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Kiadás
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
II. fejezet összesen

Bevétel

Egyenleg

2 256,8

0,0

-2 256,8

56,6

0,0

-56,6

0,0

0,0

0,0

2 313,4

0,0

-2 313,4

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

2017. évi előirányzat

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

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1

Alkotmánybíróság

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

1 079,3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

307,6

Dologi kiadások

334,2
43,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási költségvetés

6

62,7

Beruházások

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Kiadás
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
III. fejezet összesen

Bevétel

Egyenleg

1 764,4

0,0

-1 764,4

62,7

0,0

-62,7

0,0

0,0

0,0

1 827,1

0,0

-1 827,1
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7. szám

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

2017. évi előirányzat

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

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

858,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

236,2

Dologi kiadások

243,6
4,0

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

45,3

Beruházások

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

Kiadás

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
IV. fejezet összesen

Bevétel

Egyenleg

1 342,4

0,0

-1 342,4

45,3

0,0

-45,3

0,0

0,0

0,0

1 387,7

0,0

-1 387,7

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

2017. évi előirányzat

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

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1

17,0

Állami Számvevőszék

1

3,0

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

6 099,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 678,5

Dologi kiadások

1 104,8
2,0

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7

382,1

Beruházások

36,0

Felújítások

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
V. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

8 884,5

17,0

-8 867,5

418,1

3,0

-415,1

0,0

0,0

0,0

9 302,6

20,0

-9 282,6

1682
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7. szám

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

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

VI. BÍRÓSÁGOK
1

2 004,0

Bíróságok

1
1
2
3
4

Személyi juttatások

56 479,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 408,6

Dologi kiadások

16 293,7
15,0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2

Felhalmozási költségvetés

6
7
2

3 730,5

Beruházások

266,0

Felújítások
192,0

Kúria

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

2 365,9

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

605,1

Dologi kiadások

289,7

Felhalmozási költségvetés

6
3

62,0

Működési költségvetés

4,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Beruházás

2
3

3 083,0

Igazságszolgáltatás beruházásai
1 561,9

Igazságszolgáltatás működtetése

VI. BÍRÓSÁGOK

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
VI. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

92 019,7

2 196,0

-89 823,7

7 083,5

62,0

-7 021,5

0,0

0,0

0,0

99 103,2

2 258,0

-96 845,2

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

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

VIII. ÜGYÉSZSÉG
1

37,0

Ügyészségek

1
1
2
3
5
2

28 963,1

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 949,3

Dologi kiadások

3 340,6
6,8

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

65,0

Működési költségvetés

2 636,5

Beruházások
Felújítások

30,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

70,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

4
6

Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata

30,0
196,1

Fejezeti tartalék

VIII. ÜGYÉSZSÉG

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
VIII. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

40 485,9

37,0

-40 448,9

2 736,5

65,0

-2 671,5

0,0

0,0

0,0

43 222,4

102,0

-43 120,4
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7. szám

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

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1
1
2
3
4
2
3

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

148 816,9

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

184 378,4

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

45 368,5

198 548,0
31 247,6
32 746,0

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
IX. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

608 359,4

0,0

-608 359,4

32 746,0

0,0

-32 746,0

0,0

0,0

0,0

641 105,4

0,0

-641 105,4

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

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1

78,8

Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

3 136,0
791,1
1 200,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6,0

Egyéb működési célú kiadások

4,0

Felhalmozási költségvetés

6
2

31,5

Beruházások
3 387,2

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

1 358,1
393,8
1 451,3
104,4

Felhalmozási költségvetés

6
3

79,6

Beruházások
620,4

Igazságügyi Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

852,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

235,4

Dologi kiadások

611,9

Felhalmozási költségvetés

6
9

22,4

Beruházások
1 664,3

Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

1 429,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

385,9

Dologi kiadások

947,9

Felhalmozási költségvetés

6
20

Személyi juttatások

124,3

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Célelőirányzatok

1
2
4
10
17
18
19
20
27
28
25
26

IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok
támogatása
Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben
Igazságügyi regionális együttműködés
A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított
kártalanítás
Jogi segítségnyújtás
Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat,
jogvédelem és jogérvényesítés
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése
Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

460,3
500,0
163,5
25,0
120,0
249,0
40,0
100,0
80,5
300,0

Fejezeti általános tartalék

108,0

Fejezeti stabilitási tartalék

89,8
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi előirányzat

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

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
X. fejezet összesen

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

15 144,8

5 750,7

-9 394,1

257,8

0,0

-257,8

0,0

0,0

0,0

15 402,6

5 750,7

-9 651,9

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

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1

232,9

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

10 249,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 909,2

Dologi kiadások

6 977,2

Ellátottak pénzbeli juttatásai

40,6

Egyéb működési célú kiadások

75,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

9 012,3

Beruházások

220,9

Felújítások

21,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
155,4

Információs Hivatal

1

35,2

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

5 341,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 361,2

Dologi kiadások

5 582,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

1 605,2

Beruházások

107,3

Felújítások

90,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzetstratégiai Kutató Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

650,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

202,9

Dologi kiadások

352,1

Felhalmozási költségvetés

6
6

40,0

Beruházások
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

177,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48,3

Dologi kiadások

87,7

Felhalmozási költségvetés

6
7

5,0

Beruházások
10,2

Nemzeti Örökség Intézete

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

620,1
155,6
1 189,5

Felhalmozási költségvetés

6
8

1 783,3

Beruházások
VERITAS Történetkutató Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
9

4 168,0

Miniszterelnökség

1

Személyi juttatások

220,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

63,2

Dologi kiadások

10,3

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

170,0
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Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
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XI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

262,2
71,6
540,1

Felhalmozási költségvetés

6
10

87,5

Beruházások
Magyar Nyelvstratégiai Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

98,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26,7

Dologi kiadások

26,9

Felhalmozási költségvetés

6
12

20,0

Beruházások
37 714,6

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

1

8,5

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

109 196,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 755,1

Dologi kiadások

25 680,3

Egyéb működési célú kiadások

992,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
13

Beruházások

6 451,0

Felújítások

2 228,5
8,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
77,5

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

1 000,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

160,7

Dologi kiadások

236,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
14

33,2

Beruházások

0,1

Felújítások
2 798,0

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

3 615,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 044,3

Dologi kiadások

2 941,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

171,6

Felhalmozási költségvetés

6
15

270,4

Beruházások
913,5

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ
Működési költségvetés

1
1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

1 525,9
408,0
1 832,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
18

2017. évi előirányzat

276,7

Beruházások

692,7

Felújítások
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

1,0

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

1

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Működési költségvetés

1
2
3
30

2017. évi előirányzat

Személyi juttatások

399,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

108,1

Dologi kiadások

138,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Célelőirányzatok

6
7

Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

8
9
10
17
18
19
37
38
39
42
1
2
43
44
45
46
47
48
50
55
57
58
60
63
66
68
72
73
74
75
76
78
79

74,2

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

580,0

20,0

590,0

10,0

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

280,0

Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás
működtetése
Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok
Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatása
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány működésének támogatása
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása
Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása
Ludovika Campus

70,0

58,0
200,0

20,0

140,0

10,0

217,3

46,0

692,7

201,3

189,6

23,9

320,0
240,0
40,3
117,0
5 540,0

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő
Szolgálata
Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
Határontúli műemlék-felújítási program

20,0

7 072,0

49,5

Területrendezési feladatok

639,5

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása

857,5

Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos
egyéb feladatok
Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása

740,0

180,0

3,7

200,0

Kormányablak program megvalósítása

3 885,9

Károlyi József Alapítvány támogatása

20,0

Építésügyi bontási feladatok

73,5

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

11,9

Nemzeti Hauszmann Terv

23,0

70,0
70,0

Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása

20,0

2 300,0
75,0

50,0
1 300,0

17 000,0

AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása

150,0

Modern Városok Program

825,0

152 000,0

Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával
összefüggő beruházások támogatása

728,0

26 000,0
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80
81
82

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

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása

889,0

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok

500,0

Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

2
3

2017. évi előirányzat
Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

40,0
4 980,8

Fejezeti általános tartalék
Határon túli magyarok programjainak támogatása

1

6 466,4

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

5
6
7

Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei

200,0

10,0
1 741,2

Fejezeti stabilitási tartalék
Európai uniós fejlesztési programok

1

340,2

EU utazási költségtérítések

31

340,0

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

1,4

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

6,5

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

640,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

174,8

Dologi kiadások

171,7

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

10,8

Beruházások

6,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

10,2

Fejezeti stabilitási tartalék
31. cím összesen:

32

987,3

1,4

27,5

6,5

Központi kezelésű előirányzatok

1
2
3

110 000,0

Rendkívüli kormányzati intézkedések

60 000,0

Országvédelmi Alap
Céltartalékok

1
2
3

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

180 600,0

Ágazati életpályák és bérintézkedések

5

20 000,0
4 600,0

Különféle kifizetések
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1
1
2
2
2

A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások
Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése
Az MFB Zrt. működésének támogatása
Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi
joggyakorlással kapcsolatos kiadások
Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói,
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

99 695,6
400,0

300,0

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

627 057,3

46 009,6

-581 047,7

Hazai felhalmozási költségvetés

327 927,9

283,1

-327 644,8

340,2

340,0

-0,2

955 325,4

46 632,7

-908 692,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XI. fejezet összesen

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1691

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

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1

127,6

Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

1
1
2
3
2

Személyi juttatások

4 364,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 228,2

Dologi kiadások

1 159,1

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

10,0

Beruházások

20,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 934,5

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

6 110,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 717,3

Dologi kiadások

5 276,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
3

983,7

Beruházások

250,0

Felújítások
2 153,2

Földmérési és Távérzékelési Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 312,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

349,9

Dologi kiadások

489,3

Egyéb működési célú kiadások

1,5

Felhalmozási költségvetés

6
4

0,5

Beruházások
3 726,1

Ménesgazdaságok

1

17,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

708,1
210,8
3 506,2
0,3

Felhalmozási költségvetés

6
5

281,5

Beruházások
50,0

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

7 170,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 084,5

Dologi kiadások

5 766,6

Egyéb működési célú kiadások

1 604,7

Felhalmozási költségvetés

6
6

69,6

Beruházások
4 695,6

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

20,0

Működési költségvetés

Személyi juttatások

15 590,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 974,1

Dologi kiadások

4 154,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási költségvetés

138,2

2,7
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Beruházások

48,2

Felújítások

12,6
0,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
106,0

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

1

Működési
bevétel

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

360,9
98,6
100,9

Felhalmozási költségvetés

6
8

0,5

Beruházások
1 794,4

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

1

6,0

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

2 426,9
662,4
1 792,3
0,9

Felhalmozási költségvetés

6
10

39,5

Beruházások
177,0

Génmegőrzési Intézmények

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

402,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

100,1

Dologi kiadások

295,4

Felhalmozási költségvetés

6
12

60,0

Beruházások
1 112,0

Országos Meteorológiai Szolgálat

1

3,0

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

789,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

227,1

Dologi kiadások

543,5

Felhalmozási költségvetés

6
8
14

54,4

Beruházások

3,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
5 241,7

Nemzeti park igazgatóságok

1

49,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

3 613,8
943,4
3 144,7
86,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
15

350,6

Beruházások

17,0

Felújítások

3,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
323,0

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

1

Működési költségvetés

1
2
3
5

Személyi juttatások

1 414,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

397,6

Dologi kiadások

533,7

Egyéb működési célú kiadások

2,5

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Felhalmozási költségvetés

6
17

113,2

Beruházások
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

1 325,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

369,0

Dologi kiadások

625,2

Felhalmozási költségvetés

6
18

130,4

Beruházások
304,8

Herman Ottó Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

591,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

152,3

Dologi kiadások

132,8

Egyéb működési célú kiadások

1,0

Felhalmozási költségvetés

6
19

6,0

Beruházások
126,7

Agrárgazdasági Kutató Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

462,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

139,0

Dologi kiadások

452,8

Felhalmozási költségvetés

6
20

Személyi juttatások

0,1

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Beruházás

21
2

1 576,5

Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése
Környezetvédelmi célelőirányzatok

9
10
11
12
14
21
3
2
4
5
6
8
10
13
16
19
20
21

Természetvédelmi kártalanítás
Természetvédelmi pályázatok támogatása
Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása
Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával
összefüggő feladatok
Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megvalósításában
Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével
kapcsolatos kiadások
Agrár célelőirányzatok

1 200,0
63,9
11 650,0
300,0
81,0
54,0

Agrárkutatás támogatása

141,4

Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása

100,0

Tanyafejlesztési Program
Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének,
népszerűsítésének támogatása
Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása
Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása
Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak
támogatása
Állami génmegőrzési feladatok támogatása
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Pálinka Nemzeti Tanács

49,0
500,0
110,0
46,1
2 650,0
12,6
91,8
550,0
70,0

1 176,0
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25
31
33
35
36

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

Működési
kiadás

Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

1 673,9

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

2 852,0

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

185,0
40,0

Állatvédelem támogatása

1 866,9

Agrármarketing célelőirányzat

5

2017. évi előirányzat

30,0

Nemzeti támogatások

3
4
5
6

1 300,0

Állattenyésztési feladatok
A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

625,0

Vadgazdálkodás támogatása

100,0

500,0

Nemzeti Erdőprogram

3
4
7
8
9
10
11
12

Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban
Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés

25,4

112,1

21,4

Fejlesztési típusú támogatások

77 597,0

Nemzeti agrártámogatások
Állami halgazdálkodási feladatok támogatása

514,0
8 600,0

Nemzeti agrárkár-enyhítés
Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása
Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó
szindrómájától való mentesítés támogatása
Állat, növény- és GMO-kártalanítás

6
7

131,4

4 300,0

45,0
875,0
1 000,0

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

1
2
8

Uniós programok árfolyam-különbözete

200,0

Egyéb, EU által nem térített kiadások

500,0

Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

2

Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása

13
14
18
20

500,0
100,0

Peres ügyek

130,4

Fejezeti általános tartalék

1 666,9

Fejezeti stabilitási tartalék
Európai uniós fejlesztési programok

1

Uniós programok kiegészítő támogatása

1
2
3
4
5
21

682,5

Méhészeti Nemzeti Program
Igyál tejet program

4 200,0

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása

4 212,8

Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának
támogatása
Iskolagyümölcs program

536,5
1 726,0

Központi kezelésű előirányzatok

1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1

550,0

Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XII. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

207 326,1

33 172,6

-174 153,5

6 399,7

98,7

-6 301,0

11 357,8

0,0

-11 357,8

225 083,6

33 271,3

-191 812,3

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1

Honvédelmi Minisztérium

1

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

3 523,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

957,2

Dologi kiadások

405,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21,4

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

20,0

Beruházások

5,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2 230,1

Egyéb HM szervezetek

1

1 609,4

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

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

5 607,7
1 421,8
78 747,2
342,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások

5 196,6

Felújítások

4 548,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 578,4

Magyar Honvédség

1

5 095,7

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1

150,0

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

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

26 341,0
6 896,9
39 197,8
127,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

25 987,1

Beruházások

6 165,7

Felújítások

150,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
477,3

MH ÖHP és alárendelt szervezetei

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

60 871,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 699,8

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 394,2
409,8

Felhalmozási költségvetés

6
3

135,3

Beruházások
150,0

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

8 014,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 056,1

Dologi kiadások

4 301,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

38,8

Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások

79,0
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XIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel
23 235,5

MH Egészségügyi Központ

1

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Működési költségvetés

1
2
3
4

16 406,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 508,3

Dologi kiadások

8 480,1
94,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2

Felhalmozási költségvetés

6
7

401,5

Beruházások
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
8

219,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

67,7

Dologi kiadások

0,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1,2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Ágazati célelőirányzatok

1
3
6
19
5
25
39

100,0

55,0
359,0
1 435,0
3 160,2

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához
Alapítványok, közalapítványok támogatása

1
2
3
40
1
2
3

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és
NFIU)
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati
támogatása
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok
támogatása
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó
közalapítványhoz
Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz
Fejezeti stabilitási tartalék

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XIII. fejezet összesen

50,0
63,0
4 566,6

4 382,8
468,0
2 661,9

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

306 295,1

31 188,6

-275 106,5

47 428,2

1 759,4

-45 668,8

0,0

0,0

0,0

353 723,3

32 948,0

-320 775,3

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1

25,5

Belügyminisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

3 325,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

809,3

Dologi kiadások

903,3

Egyéb működési célú kiadások

149,0

Felhalmozási költségvetés

6
2

34,7

Beruházások
Nemzeti Védelmi Szolgálat

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

4 284,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 130,4

Dologi kiadások

584,5

Felhalmozási költségvetés

6
4

30,9

Beruházások
123,0

Terrorelhárítási Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

12 699,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 419,6

Dologi kiadások

2 353,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
5

908,4

Beruházások

300,0

Felújítások
2 715,6

Büntetés-végrehajtás

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

40 047,9
9 567,4
20 089,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2,7

Egyéb működési célú kiadások

2,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
6

22 746,5

Beruházások

157,7

Felújítások

113,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
22,2

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
7

Személyi juttatások

485,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

125,0

Dologi kiadások

181,9
5 301,6

Rendőrség

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

206 504,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55 041,5

Dologi kiadások

37 739,5

Egyéb működési célú kiadások

811,2

Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások

6 657,0
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2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
451,7

Felújítások

105,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
27,4

Alkotmányvédelmi Hivatal

1

Működési
bevétel

20,0

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

6 669,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 812,0

Dologi kiadások

810,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
9

106,4

Beruházások

7 000,0

Felújítások

20,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
197,6

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

1

23,0

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

13 605,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 571,6

Dologi kiadások

3 708,7

Egyéb működési célú kiadások

0,4

Felhalmozási költségvetés

6
8
10

2 705,0

Beruházások

43,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

891,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

242,3

Dologi kiadások

686,3

Felhalmozási költségvetés

6
12

19,6

Beruházások
2 633,2

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

52 031,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 055,1

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

9 355,7
18,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
13

3 706,5

Beruházások

606,7

Felújítások

18,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
104,4

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

3 636,1
968,9
3 459,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

110,1

Egyéb működési célú kiadások

568,8

Felhalmozási költségvetés

6
15

213,0

Beruházások
414,5

BM Nemzetközi Oktatási Központ

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

372,4

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

Működési
kiadás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

104,3

Dologi kiadások

596,7

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

15,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
17

5,0

Beruházások

8,0

Felújítások
2 940,7

Vízügyi Igazgatóságok

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

10 327,9
3 005,0
12 433,8

Felhalmozási költségvetés

6
18

806,5

Beruházások
10 423,6

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala
Működési költségvetés

1
1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

4 768,9
1 291,1
28 750,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
20

Működési
bevétel

3 191,9

Beruházások

86,6

Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Ágazati célfeladatok

2
50
56
57

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére

18

7,5
20,5
41,1
107,1

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
Társadalmi önszerveződések támogatása

3
5
11

17

7,5

Ivóvíz-minőség javító program

2

16

27 437,1

Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása

2

15

260,0

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

58
59
60
61

10
11
12
14

100,3

Energia-racionalizálás

Országos Polgárőr Szövetség
Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása
Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása
Duna Művész Együttesek támogatása
Hivatásos életpályával összefüggő kiadások
A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési
program
Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával
összefüggő kiadások
Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével
összefüggő kiadások
Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi
alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka
Magyar Rendvédelmi Kar

1 050,0
600,0
172,0
1 963,0
300,0
10 160,0
400,0
3 500,0
3 000,0
100,0
50,0

100,3

1700

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

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

19

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

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének
támogatása
Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása

20
21
22
23
25

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

700,0
2 815,0

Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

100,0

A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó
kiadások
Fejezeti stabilitási tartalék

100,0
4 930,1

Európai uniós fejlesztési programok

1

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
Belügyi Alapok

4
1
2
3
21

Belső Biztonsági Alap
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap
Belügyi Alapok technikai költségkerete

273,6

410,0

445,4

567,4

927,1

2 497,7

2 038,4

484,7

946,3

52,3

37,3

Központi kezelésű előirányzatok

1
2

55,0

K-600 hírrendszer működtetésére
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1

2 000,0

Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XIV. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

636 926,2

24 929,3

-611 996,9

50 218,9

143,3

-50 075,6

6 821,1

1 859,1

-4 962,0

693 966,2

26 931,7

-667 034,5

7. szám
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2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1

7 290,9

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

1

38,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

10 943,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 139,3

Dologi kiadások

2 276,5

Egyéb működési célú kiadások

32,3

Felhalmozási költségvetés

6
8
3

383,2

Beruházások

38,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások
1 700,0

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 133,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

302,4

Dologi kiadások

501,5

Egyéb működési célú kiadások

2,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
4

92,0

Beruházások

25,0

Felújítások
231,4

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
5

Személyi juttatások

229,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

62,0

Dologi kiadások

59,9
8 843,3

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

1

167,4

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

2 708,3
773,1
15 197,7
5,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
6

692,9

Beruházások

1 430,0

Felújítások
586,4

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

944,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

214,4

Dologi kiadások

581,6

Felhalmozási költségvetés

6
7

144,7

Beruházások
2 410,6

Szakképzési Centrumok

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

88 810,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 892,7

Dologi kiadások

24 402,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

835,2

Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások

183,5

1702
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XV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

13 119,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

16 664,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 004,5

Dologi kiadások

6 056,5

Egyéb működési célú kiadások

3,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
16

2 519,9

Beruházások

383,7

Felújítások

21,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
1 381,6

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

1

41,3

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

1 305,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

387,7

Dologi kiadások

405,5

Felhalmozási költségvetés

6
25

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
47,6

Felújítások
Magyar Államkincstár

1

Működési
bevétel

43,8

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Ágazati célelőirányzatok

5

Kárrendezési célelőirányzat

1
2
3
6
7
8
4

Járadék kifizetés
Tőkésítésre kifizetés

310,0
3 450,0
20,0

Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok

0,1

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
működtetéséhez
Felelős játékszervezési tevékenység támogatása

3,0
150,0

Területfejlesztési feladatok

1
5
5

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

462,6

8,0
14 000,0

Pest megyei fejlesztések
Belgazdasági feladatok

1
3
4
5
6
7
8
9
10
7

Gazdasági Zöldítési Rendszer

350,0

7 155,1

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása

150,5

0,5

4,2

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi
törvény alapján
Nemzetközi szabványosítási feladatok

69,8

MKIK támogatása

50,0

Nagyvállalati beruházási támogatások

15 000,0

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai

3 000,0
3 000,0

Jedlik Terv
Intézményi kezességi díjtámogatások

1 403,6

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
4
7
8
9

Függő kár kifizetés

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

30,0

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő
feladatok
Nemzetgazdasági programok

581,0

Fejezeti általános tartalék

200,3

Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása
Munkaerőpiaci és képzési feladatok

881,7
500,0

7. szám
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1
2
3

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

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása
Munkaügyi alternatív vitarendezési eljárások támogatása
Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység
finanszírozása
Fejezeti stabilitási tartalék

10
20

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

242,3

30,0

25,0
6 000,0
641,5

Európai uniós fejlesztési programok

2

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

1
2
3
4
26

2 638,3

Duna Transznacionális Program
Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési
program
INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program
INTERACT III Interregionális Együttműködési Program

496,2

139,1

500,7

30,6

453,3

25,7

37,8

11,3

Központi kezelésű előirányzatok

1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1

Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

1
2
2

92,4

Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele

29 835,7

Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele
4 384,0

Szerencsejáték koncessziós díj

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XV. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

222 901,4

39 947,4

-182 954,0

48 700,0

30 175,1

-18 524,9

3 799,0

534,0

-3 265,0

275 400,4

70 656,5

-204 743,9
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2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
1

3 000,8

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1
1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

77 509,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 875,4

Dologi kiadások

40 188,3
1,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

59,9

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

244,9

Működési költségvetés

Beruházások

4 551,7

Felújítások

1 540,0
244,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

1 375,5

Fejezeti stabilitási tartalék

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XVI. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

140 010,0

3 000,8

-137 009,2

6 336,5

244,9

-6 091,6

0,0

0,0

0,0

146 346,5

3 245,7

-143 100,8

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

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1

6 669,5

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1

11,0

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

8 185,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 190,5

Dologi kiadások

4 142,4

Felhalmozási költségvetés

6
8
3

231,3

Beruházások

11,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
913,3

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

445,5
115,0
2 562,9
0,7

Felhalmozási költségvetés

6
4

1,3

Beruházások
2 599,9

Országos Atomenergia Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

1 848,3
499,6
1 985,9
658,3

Felhalmozási költségvetés

6
5

148,7

Beruházások
2 367,6

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

369,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

106,7

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

473,5
1 415,8

Felhalmozási költségvetés

6
7

1,9

Beruházások
31 077,4

Nemzeti Közlekedési Hatóság

1

21,0

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

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

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

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
8

695,1

Beruházások

50,0

Felújítások

10,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
500,0

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

1

Működési költségvetés

1
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 010,7
266,1
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7. szám

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

3
5
2

2017. évi előirányzat

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

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

1 692,0
191,6

Felhalmozási költségvetés

6
8
10

90,4

Beruházások

4,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Közlekedésbiztonsági Szervezet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

263,4
72,8
133,6

Felhalmozási költségvetés

6
11

18,5

Beruházások
10,0

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

319,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

80,6

Dologi kiadások

32,6

Felhalmozási költségvetés

6
14

8,4

Beruházások
595,0

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

680,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

183,0

Dologi kiadások

310,2

Egyéb működési célú kiadások

3,7

Felhalmozási költségvetés

6
15

23,8

Beruházások
18,8

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

563,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

152,3

Dologi kiadások

293,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
16

40,0

Beruházások

10,0

Felújítások
2 497,0

Nemzeti Sportközpontok

1
1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

2 245,4
610,5
4 866,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
20

3,0

Működési költségvetés

2 527,8

Beruházások

38,0

Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

32

Közlekedési ágazati programok

1
2
3
4

A közösségi közlekedés összehangolása

387,2

Közúthálózat fenntartás és működtetés

73 199,3

Útdíj rendszerek működtetése

21 032,9

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása

3 507,7

12,0
1 200,0

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

6
11
12
13
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
33

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
0,1

Belvízi hajózási alapprogram
Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

1 988,6

2 000,0

210,0

Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

170,0

190,0

20,0

Zajtérképezés EU tagállami feladatai
Kiemelt közúti projektek
Légiszállítási szolgáltatások

49,1
980,0

279 020,0

1 000,0

Közúthálózat felújítása

35,0

9 965,0

Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások

52,5

14 947,5

Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának
felújítása
Határ menti közúti fejlesztések előkészítése

35,0

9 965,0

3,5

996,5

Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése

32,2

9 187,8

Budai vasúti közlekedés fejlesztése

17,5

4 982,5

Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése

80,0

Közútfejlesztési feladatok végrehajtása
Regionális repülőterek működésének támogatása

21,8

6 206,9

400,0

Hazai fejlesztési programok

2
3
4
6
9
23
24
25
34

Hungaroring Sport Zrt. támogatása

13 151,9

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

2 645,4

Hazai fejlesztési programok célelőirányzat

445,0

Balaton fejlesztési feladatok támogatása
Turisztikai célelőirányzat
Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése
Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása

40,0

180,0

10 925,0

75,0

1,0

299,0

180,0
10 000,0

Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Infokommunikációs ágazati programok

1
2
3
35

Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció

978,6

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

151,9

6 876,0

2 421,0

Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

1
4
5
36

Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

594,6

78,7

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

716,2

6 788,9

Bányanyitási feladatok kiadásai

250,0

PPP-programok

1
6
7
37

Autópálya rendelkezésre állási díj
Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

111 990,8
11 051,2
487,2

Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

3
38
1
2
3
10
12
14
15

Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő
feladatok ellátása
Egyéb feladatok
Nemzetközi tagdíjak
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Kormányzati szakpolitikai feladatok

104,4

232,8
55,2
3 400,2

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

396,0

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

330,0

590,8

61,3

11,6
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7. szám

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

17
18
19
20
39

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

Bányabezárás
MFK NKft. működési támogatása
Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program
2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása

Működési
kiadás
1 031,5

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
7,0

150,0
7,0

1 993,0

10 000,0

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

1
6
15
17
21
22
23
24
25
28
31
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
40
44

Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése
Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

128,5
55,0

495,0

Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

168,1

35 720,4

Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi
Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)
Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

20,0

5 580,0

5,2

1 494,8

Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása

13,1

3 755,9

Tornaterem-építési program

196,1

2 773,9

Tanuszoda-fejlesztési program

196,1

2 773,9

Veszprémi uszoda beruházás

100,0

1 400,0

Kültéri sportparkok fejlesztése

332,9

5 167,1

Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Vasas SC létesítmény-fejlesztési program
Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása

871,5

497,0

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás

74,1

180,9

206,0

1 294,0

51,8

448,2

1,2

1 360,8

Szeged - Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése

80,0

720,0

Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása

200,0

1 800,0

Rákosmenti multifunkcionális csarnok

100,0

900,0

Kőbányai uszoda és sportcsarnok

50,0

450,0

Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése

41,6

761,2

Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok

100,0

900,0

Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok

100,0

900,0

Szeged multifunkcionális csarnok

100,0

900,0
3 000,0

Szegedi Ifjúsági Centrum
Pécsi Utánpótlás Akadémia

500,0

Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése
Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés

300,0
550,0

4 950,0
2 500,0

Népliget rekonstrukció

1 000,0

Központi Birkózó Akadémia
A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges
új iskola és tornaterem
Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési
támogatása
Fejezeti stabilitási tartalék

46
48

500,0

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

45

189,8

2 780,2
128,0

581,0
5 100,0

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

1
2
3
49

2017. évi előirányzat

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása
Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek
támogatása
Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és
üzemeltetésének támogatása
Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása

164,1

7 856,5
1 000,0

3 388,6
1,2

355,8

7. szám
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Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
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szám szám
név
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50
52
60
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XVII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása

Működési
kiadás

Működési
bevétel

2,3

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
652,7
1 000,0

Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program
Európai uniós fejlesztési programok

1

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek

21

291,3

94 249,9

8 985,6

Központi kezelésű előirányzatok

1

Vállalkozások folyó támogatása

1

Egyedi támogatások, ellentételezések

3
5
6
7
8
10
2
3

Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb
kártérítési kötelezettségeinek átvállalása
A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése
Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások
költségtérítése
Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása
Elővárosi közösségi közlekedés támogatása

225,0
74 804,9
154 400,0
42 000,0
6 000,0
9 000,0
1 500,0

Peres ügyek
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1
2

Koncessziós bevételek

1
2
3
3
4

1 300,0

Osztalékbevétel
Bányakoncessziós díj

3 112,5

Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja

1 082,0
20,9

Infrastruktúra koncessziókból származó díj

562,5

Részesedésvásárlás

9 000,0

Tőkeemelések

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

644 924,2

56 153,9

-588 770,3

Hazai felhalmozási költségvetés

472 963,0

35,0

-472 928,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XVII. fejezet összesen

94 541,2

8 985,6

-85 555,6

1 212 428,4

65 174,5

-1 147 253,9
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XVIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1

121,0

Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

1
1
2
3
2

Személyi juttatások

6 106,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 701,9

Dologi kiadások

1 455,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

151,5

Beruházások

50,0

Felújítások

16,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
7 309,9

Külképviseletek igazgatása

1

60,0

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

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

27 840,4
7 102,4
25 570,4
173,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

Beruházások

5 408,7

Felújítások

2 300,0
112,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2,0

Külügyi és Külgazdasági Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

104,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29,1

Dologi kiadások

46,9

Felhalmozási költségvetés

6
4

10,0

Beruházások
508,3

Balassi Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

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

1 284,9
362,2
1 171,2
46,3
2,0

Felhalmozási költségvetés

6
5

76,7

Beruházások
76,0

Nemzeti Befektetési Ügynökség

1

4,0

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

1 141,4
321,7
1 346,9

Felhalmozási költségvetés

6
8
7

16,0

Működési költségvetés

Beruházások

70,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Célelőirányzatok

1
2

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

102,0

Kötött segélyhitelezés

579,3

29 898,0
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3
6

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

Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

15
16
2

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

3 700,0

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása
Kulturális diplomáciai projektek támogatása

703,0

Állami protokoll támogatása

250,0

650,0

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

1
3
5
13
14
15

Európai Területi Társulások támogatása

150,0

Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet
támogatása
Külföldi magyar emlékek megőrzése

120,0

7 600,0

Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

5 200,0

A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és
gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

16
17
18
3

15,0

Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása

500,0
500,0

Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

1 000,0

Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

1 000,0

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

1
2
3

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

7 629,0

Európai uniós befizetések

7 523,8

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

4
1
2
5

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

50,0

Humanitárius segélyezés

10,0

Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok
támogatása Ukrajnában
Peres ügyek

5
8

40,0
9,9
932,9

Fejezeti stabilitási tartalék

8

140,0

Központi kezelésű előirányzatok

1

Vállalkozások folyó támogatása

1

Normatív támogatások

1

25 000,0

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XVIII. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

139 212,6

8 017,2

-131 195,4

38 113,5

80,0

-38 033,5

0,0

0,0

0,0

177 326,1

8 097,2

-169 228,9
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2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

5

Területi Együttműködés

1

Európai Területi Együttműködés

3
4
10
6

153,6

123,4

106,7

109,5

ETE HU-CRO

160,2

106,8

65,4

41,5

ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program

242,9

231,4

10,1

9,6

2 194,0

2 077,0

387,1

11 500,0

8 506,5

Egyéb uniós előirányzatok

3
6

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

7
1

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft
uniós feladatainak támogatása
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

2
8
11

424,6

12,9

900,0
616,6

30 215,2
10 000,0

Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása

8
9

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

4 926,4

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

1
2
3
4
5
6
7
8

68 138,0

64 700,2

492 172,0

8 325,7

3 021,9

59 542,6

21 612,1

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

28 282,4

19 496,6

192 377,4

132 616,6

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

47 544,1

27 321,2

403 840,3

232 066,8

Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

42 641,3

26 437,6

316 958,7

196 514,4

100 043,7

75 032,9

54 100,7

40 575,5

27 706,6

15 670,7

32 405,5

18 328,3

8 560,0

7 276,0

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

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)
Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)

10

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

6

ETE határmenti programok 2014-2020

1
2
3
4
5
6
7
12

SKHU ETE program

1 701,6

2 255,4

ROHU ETE program

3 227,1

5 494,3

HU-SER IPA program

1 515,1

1 052,8

563,2

230,0

2 084,4

86,8

SI-HU ETE program

299,6

6,1

ENI programok

216,5

8,4

HU-CRO ETE program
AU-HU ETE program

Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

1
2
3
14

203 350,2

172 847,7

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

1 626,7

1 382,7

Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása

1 125,0

Vidékfejlesztési Program

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

1
16

ETE HU-SER

Uniós programok árfolyam-különbözete
Fejezeti stabilitási tartalék

100,0
476,3

467 340,3
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2017. évi előirányzat

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

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XIX. fejezet összesen

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

7 443,9

0,0

-7 443,9

40 228,1

0,0

-40 228,1

2 122 302,2

1 533 447,2

-588 855,0

2 169 974,2

1 533 447,2

-636 527,0
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2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1

5 904,2

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

9 846,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 690,8

Dologi kiadások

3 715,8

Egyéb működési célú kiadások

861,0

Felhalmozási költségvetés

6
2

51,1

Beruházások
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

3

23 880,2

Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei
Működési költségvetés

1
1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

68 886,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 595,0

Dologi kiadások

22 729,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

1,0

3 016,2
42,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
4

172,4

Beruházások

3,6

Felújítások
234,4

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

1 786,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

458,9

Dologi kiadások

670,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
5

110,8

Beruházások

2,3

Felújítások
13,3

Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

371,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

105,4

Dologi kiadások

155,9

Felhalmozási költségvetés

6
3

1,1

Beruházások
1 107,9

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

1

40,5

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

592,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

173,9

Dologi kiadások

288,1

Egyéb működési célú kiadások

134,2

Felhalmozási költségvetés

6
4

57,5

Beruházások
483,9

Egyéb kulturális intézmények

1

Működési költségvetés

1
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 185,9
453,7

1,2
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3
2

2017. évi előirányzat

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

Dologi kiadások

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

1 088,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
5

147,4

Beruházások

4,8

Felújítások

1,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
289 049,5

Egyetemek, főiskolák

1

33 907,1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

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

195 004,7
53 619,0
178 031,1
28 523,0
1 271,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
6

Beruházások

57 532,4

Felújítások

13 781,9
73,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyéb oktatási intézmények

1

510,0

Oktatási Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

4 342,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 186,8

Dologi kiadások

1 389,3

Felhalmozási költségvetés

6
2

8,0

Beruházások
3 950,0

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

2 415,5
678,6
2 092,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
7

406,0

Beruházások

4,0

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

1
1

2 934,5

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

2 048,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

510,8

Dologi kiadások

553,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
2

102,7

Beruházások

20,0

Felújítások
639,0

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

8 660,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 411,8

Dologi kiadások

664,0

Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások

28,1
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2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

1
2
3
2

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

10,0

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs
Központ
Működési költségvetés

1

Működési
bevétel

Személyi juttatások

501,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

124,6

Dologi kiadások

127,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
9

30,6

Beruházások

5,0

Felújítások
1 500,0

Türr István Képző és Kutató Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
10

Személyi juttatások

1 600,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

362,0

Dologi kiadások

777,7

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

1

544,5

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

6 501,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 678,8

Dologi kiadások

3 847,6

Felhalmozási költségvetés

6
2

100,0

Beruházások
528 461,9

Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

1
1
2
3
4
5
2

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

226 632,8
61 275,8
234 438,4
56,4
273,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
11

Beruházások

5 601,2

Felújítások

1 369,1
38,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások
3 235,8

Közgyűjtemények

1

5,0

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

8 184,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 231,7

Dologi kiadások

6 340,9

Egyéb működési célú kiadások

6,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
12

12 388,9

Beruházások

277,6

Felújítások
5 661,9

Művészeti intézmények

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

28,3

Működési költségvetés

Személyi juttatások

8 331,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 202,5

Dologi kiadások

6 220,1

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

0,5
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2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

100,0

Felújítások
32 727,7

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

20 023,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 593,6

Dologi kiadások

8 280,5

Felhalmozási költségvetés

6
15

2 250,0

Beruházások
5,0

Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

225,1
60,7
221,8

Felhalmozási költségvetés

6
16

60,0

Beruházások
2 918,6

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

1
1
2
3
5
2

Személyi juttatások

3 968,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 047,7

Dologi kiadások

9 982,6

Egyéb működési célú kiadások

285,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
17

116,2

Beruházások

35,3

Felújítások
12 130,5

Országos Vérellátó Szolgálat

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

4 234,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 233,6

Dologi kiadások

7 755,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
18

480,0

Beruházások

70,0

Felújítások
8 378,1

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

399 500,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

105 700,0

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

82 039,8
1 900,0

Felhalmozási költségvetés

6
19

6 500,0

Beruházások
26,0

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1

Működési költségvetés

1
2
3
20

Személyi juttatások

716,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

190,3

Dologi kiadások

222,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
823,4

Beruházások
Országos Mentőszolgálat

1

Működési
bevétel

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

2
3
4
5

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

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

3

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

17 181,8
189 159,2

Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás

4 892,1

Köznevelési szerződések

4 000,0

Felsőoktatási feladatok támogatása

1
2
3
4
5
6

Felsőoktatás speciális feladatai
Lakitelek Népfőiskola támogatása
Kiválósági támogatások
Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap
Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen

688,6
300,0
11 044,1

1 000,0

1 306,1

905,6

40,0
5 340,0

Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

4

Köznevelési feladatok támogatása

4
5
8
11
12

Köznevelés speciális feladatainak támogatása
Nemzeti Tehetség Program
Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása
Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása
Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

5

816,7
2 752,7
440,0
400,0
5 280,8

Egyéb feladatok támogatása

1
3

I. világháborús centenáriumi megemlékezések
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak
támogatása
Peres ügyek

4
18

1 000,0

1 600,0

Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

1
2
3
4
19

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

8
1
2
5

801,4
97,5
1 989,0

11,0

231,6

5,0

34,8

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

170,8

Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

320,7

Kétoldalú munkatervi feladatok

2
10

Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

4,0

Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

2
9

Kulturális szakdiplomáciai feladatok

5,4

EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

6

EU-tagságból eredő együttműködések

2
11

EU-tagságból eredő kulturális együttműködések

12,3

Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

1
2
3
4
5
18
12

Filmszakmai támogatások

69,8

A KOGART támogatása

200,0

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása

228,8

Filmek gyártásának támogatása
Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális
fesztiválok és események támogatása
Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7

1 000,0

520,0

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása

75,0
500,0
500,0

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

1
2
3
13

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti
értékmentő programja
Közművelődési szakmai feladatok

109,0

28,1

297,8

2,0

Kulturális szakemberek továbbképzése

120,0

Művészeti tevékenységek

4
5
9
10
11
12
13

Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

1 636,0

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

1 441,3

Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

1 579,9

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

1 950,0

A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása

14
15

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

12,4

79,2

63,4
30,0
351,5

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

3

Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

2
3
4
5
16

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

68,7
3,0
65,0
300,0

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

1
3
6
7
9
17

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

42,5
35,3
749,0

Családpolitikai célú pályázatok

65,0

Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok

18,0

18,0

Egyes szociális pénzbeli támogatások

1
6
7
18
19

Gyermekvédelmi Lakás Alap

1 540,0

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

841,0

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

690,0
83,9

30,0

Szociális célú humánszolgáltatások

1
4
7
8
9
10
20
3
6

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

83 718,7
5 426,3

1 140,3
7 066,4

24,0
100,0

100,0

163,2

4,0

160,1
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Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
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név csop. név csop.
szám
szám szám
név
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8

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

Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció
támogatása
Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

12
13

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

22
2
3
6
7
8

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások
Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása
A kollegiális vezetői rendszer működtetése
A betegbiztonság növelésével és a struktúra átalakításával
kapcsolatos támogatások
Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

13
19
20

Patika hitelprogram kamattámogatása
Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének
támogatása
Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása

24
25
26
27
23

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

535,0
446,4
190,0

201,6
2 145,6
957,6
500,0
2 000,0
700,0
370,0
6 999,0
5 510,2

Új budapesti kórház előkészítése és kivitelezése

500,0

Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő
támogatása
A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása

300,0

5 510,2

1 000,0
3 500,0

8 120,0

Sporttevékenység támogatása

4
5
6
1
2
4
7
8
10
7
9
23
24
25
28
29
30
31
33
34
35
36
37
24
11

Versenysport támogatása

2 347,9

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

7 000,0

Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai
Utánpótlás-nevelési feladatok

1 710,0
2 770,7
187,7
2 394,7

Fogyatékosok sportjának támogatása

447,0

Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása

376,0

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

140,2

Sportegészségügyi ellátás támogatása

218,4

Szabadidősport támogatása

477,4

Diák- és hallgatói sport támogatása

540,7

Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

25,0

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése
és projektjei
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása
Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása

32,7
11 779,4
3 400,0

Sport-táplálkozástudományi intézmény fejlesztése, fenntartása

100,0

Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj támogatása

325,0

A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten
történő megrendezésének támogatása
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása

300,0

Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása

1 900,0

2018. évi Felnőtt Birkózó Világbajnoksághoz kapcsolódó
feladatok támogatása
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

18,0

500,0
458,0

42,0

7. szám
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szám
szám szám
név
név

2
3
12
25

2017. évi előirányzat

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

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

43,0

55,4

102,0

1 198,0

208,7

57,5

800,0

1 480,0

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

15

MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása

1

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

26

2
14
2

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért
Autizmus Alapítvány

184,3
30,8

Kulturális alapítványok, közalapítványok

10
12
27
28

Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása
Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)
támogatása
Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása

1 296,8
100,0
64,0

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

2
3

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

9 468,9

Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása

1
2
4
30
23

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

252,2

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

247,1

183,3

Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2
3
4
5
6
24

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

97,3
450,0
30,0

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása

22,0

Rákóczi Szövetség támogatása

50,0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

1
2
3
4
5
6
7
25

Magyar Vöröskereszt támogatása

100,1

Magyar Rákellenes Liga támogatása

30,0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
működési támogatása
Magyar ILCO Szövetség támogatása

51,3

Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

20,0

Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona

20,0

Rákbetegek Országos Szövetsége

20,0

30,0

Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

5
6
7
8
9
10

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

171,5

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

181,6

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

186,2

Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és
Érdekvédelmi Szövetsége

23,0

146,7
186,2
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11
12
13
21
23
24
25
26
27
26
2
27
1
35
39
46

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

58,9

Siketvakok Országos Egyesülete

26,0

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

76,4

40,4

Kézenfogva Alapítvány

14,0

Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

14,0

Afázia Egyesület
Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Egyesülete
Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Magyar Olimpiai Bizottság
Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
és közösségi programok támogatása
Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása

Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját
elősegítő programok
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

610,5

Dévény Anna Alapítvány

Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása

48
50

Működési
kiadás

Autisták Országos Szövetsége

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

47

2017. évi előirányzat

7,0
7,0

372,2

85,0
2,0

2,0

2 129,0
239,5

1,9

34 313,5
26,3

Kulturális szakmai feladatok támogatása

1
2
3
4
7
8
9
10
11

Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis

37,2

Emlékpont Központ támogatása

22,0
1 000,0

Modern Opera beruházása
534,4

32 097,7

A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása

15,4

3 484,6

A Budai Vigadó felújításának támogatása

86,1

2 689,7

Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

Makovecz Imre Pályázati Alap

51
54
55

3 546,5
7 000,0

Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása

1 400,0
1 581,0

Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást
ellátó új épületének beruházása, Lakitelek
Fejezeti általános tartalék

2 118,9

Nemzeti Együttműködési Alap

5 267,1

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

1
1
2
1
3

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

4
5

2 009,6

908,0

3 100,0
8 844,0
17 720,0

Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások

1
4
7
9

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

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

2 600,0
420,0
1 450,0
300,0

5 410,0

7. szám
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
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név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név
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12
13
14
16

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

81,2
1 720,0

600,0

A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója
Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

21
22
23
24
25

Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása

56
57
58
59
4
5

302,5
500,0

1 470,9

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

1 776,1

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
intézmények támogatása
Társadalmi felzárkózást segítő programok

1 192,5

Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és
Kulturális Központ
Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ
Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra,
pályázati önrészre
Fejezeti stabilitási tartalék

63
21

630,0

Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium bővítése
Nemzetiségi támogatások

Roma ösztöndíj programok

11

29,7
79,2
80,0
3,9
13 797,9

Családi támogatások

1
2
3
4
5
6
7
8
2

Családi pótlék
Anyasági támogatás

316 527,9
5 397,0

Gyermekgondozást segítő ellátás

65 588,6

Gyermeknevelési támogatás

12 479,7

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

1 789,1

Életkezdési támogatás

5 029,9

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

5 528,9

Gyermektartásdíjak megelőlegezése

1 515,5

Korhatár alatti ellátások

1
2
3

Szolgálati járandóság

76 282,9

Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék

19 649,4

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

1
2
3
4
5
6
7

Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése
Mezőgazdasági járadék

9 126,9
1 878,0

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka

34 729,1

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

11 930,2

Házastársi pótlék
Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása,
Lakbértámogatás)
Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése

15,0

1 048,9

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

1

150,0

52,3
421,5

Központi kezelésű előirányzatok

1

220,0

A győri Nagyboldogasszony Bazilika rekonstrukciója

Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő
programok, szakkollégiumok
Felzárkózás-politika koordinációja

60

200,0
880,0

Kazincbarcikai Don Bosco Sportközpont létrehozása

Roma kultúra támogatása

6
7
10

40,0
300,0

Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása
Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
5 900,0

Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok
Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása

Működési
bevétel

2 623,9
37,8
311,7

878,5
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

63 400,0

Járási szociális feladatok ellátása
Különféle jogcímen adott térítések

1
2
4
2
3
4
5

16 489,7

Közgyógyellátás
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

5 400,0

Folyósított ellátások utáni térítés

1 763,2

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

3 217,0
250,0

Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása

1,0

Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1
1
2
2
1
2
3

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

2,0
2,0

Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába
tartozó társaságok tőkeemelése
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába
tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XX. fejezet összesen

1,0
1,0
1,0

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

3 040 185,2

929 821,1

-2 110 364,1

195 837,9

33 986,1

-161 851,8

0,0

0,0

0,0

3 236 023,1

963 807,2

-2 272 215,9

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

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
1

Miniszterelnöki Kabinetiroda

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

1 967,6

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

544,8
1 580,1

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
2

246,0

Beruházások
Nemzeti Kommunikációs Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

54,2
133,9

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
20

200,0

Személyi juttatások

20,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Célelőirányzatok

1
2
4
5
6
9

500,0

Kormányfői protokoll
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos
feladatok
A Magyar Foundation of North America támogatása

15 590,0
612,4

Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
Fejezeti általános tartalék

200,0

Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális
értékek megőrzése és fejlesztése

300,0

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXI. fejezet összesen

58,1

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

21 741,1

0,0

-21 741,1

266,0

0,0

-266,0

0,0

0,0

0,0

22 007,1

0,0

-22 007,1
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XXX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1

52,0

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

295,4

Dologi kiadások

673,5
40,0

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
2

1 064,2

Személyi juttatások

85,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2

167,0

OECD ROK

26,8

45,8

Fejezeti tartalék

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXX. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

2 285,9

78,8

-2 207,1

85,0

0,0

-85,0

0,0

0,0

0,0

2 370,9

78,8

-2 292,1

7. szám
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név csop. név csop.
szám
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név
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XXXI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1

726,2

Központi Statisztikai Hivatal

1
1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 471,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 529,1

Dologi kiadások

1 966,6
0,3

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8
4

428,1

Beruházások

20,0

Felújítások

32,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
5,0

KSH Könyvtár

1

Működési költségvetés

1
2
3
5

125,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33,0

Dologi kiadások

31,8
38,7

KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
6

33,0

Működési költségvetés

116,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31,4

Dologi kiadások

29,6

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
3

Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatása
Fejezeti stabilitási tartalék

483,4

Fejezeti általános tartalék

285,0

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXI. fejezet összesen

126,1
40,0

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

10 229,8

769,9

-9 459,9

520,9

33,0

-487,9

0,0

0,0

0,0

10 750,7

802,9

-9 947,8
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XXXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1

24,2

MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

1

15,0

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

6 564,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 691,5

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

354,8
42,0
3,0

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

25,0

Beruházások

15,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
3 859,9

MTA Könyvtár és Információs Központ

1

20,0

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

459,7
116,9
3 819,2
3,0

Felhalmozási költségvetés

6
3

18,0

Beruházások
16 857,3

MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

1

522,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

17 759,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 822,3

Dologi kiadások

9 569,2

Egyéb működési célú kiadások

117,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
4

1 521,9

Beruházások

67,3

Felújítások

18,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
421,0

MTA Támogatott Kutatóhelyek

1

7,4

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

2 379,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

608,6

Dologi kiadások

470,8

Felhalmozási költségvetés

6
5

12,6

Beruházások
MTA egyéb intézmények

1

896,9

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

406,7
109,4
1 038,7

Felhalmozási költségvetés

6
2

43,3

Beruházások
253,2

MTA Jóléti intézmények

1

Működési költségvetés

1
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

206,9
66,4
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3
2

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

190,3

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
3

1,0

Beruházások
64,1

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

1

Működési költségvetés

1
2
3
4

111,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30,2

Dologi kiadások

71,9
1,5

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

1

Működési költségvetés

1
2
3
6

2017. évi előirányzat

10,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3,0

Dologi kiadások

7,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek
támogatása
Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása
Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása
Infrastruktúra fejlesztés
Lendület Program

80,9
56,6
178,4
1 076,9
542,0

600,0

3 044,5

343,2

Fiatal kutatók pályázatos támogatása

898,3

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak

170,0

Posztdoktori pályázatok támogatása

845,0

Szakmai feladatok teljesítése

428,4

Kiválósági központok támogatása

300,0
723,8

Központi kezelésű felújítások
MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpont

128,0

2 872,0

81,0

319,0
3 500,0

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet fejlesztése

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

58 864,9

22 378,1

-36 486,8

Hazai felhalmozási költségvetés

10 080,6

565,1

-9 515,5

0,0

0,0

0,0

68 945,5

22 943,2

-46 002,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXIII. fejezet összesen
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XXXIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1

MMA Titkársága

1

MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

2 510,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

536,4
1 006,0

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
3

136,0

Beruházások
MMA Kutatóintézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

42,6

Dologi kiadások

36,9

Felhalmozási költségvetés

6
4

149,9

Személyi juttatások

23,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
3
6
7
8
11
13
14

Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása

105,0

Magyar Művészetek Háza programok

188,0

Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak

15,0
55,0

Kutatási tevékenység támogatása

200,0

Pályázati alapok

13,0

Pesti Vigadó művészeti programok
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

675,0
64,0

Nemzeti Szalon programjai

16,0
4 800,0

MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

5 597,5

0,0

-5 597,5

Hazai felhalmozási költségvetés

4 975,0

0,0

-4 975,0

0,0

0,0

0,0

10 572,5

0,0

-10 572,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXIV. fejezet összesen

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1731

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS HIVATAL
1

2 711,0

NKFI Hivatal

1
1
2
3
2

1 961,3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

523,3
1 926,3

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
2

50,0

Működési költségvetés

65,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
3
4

2 676,4

Nemzetközi tagdíjak

498,9

39,7

Fejezeti stabilitási tartalék

2 000,0

MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó
beruházások támogatása

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

7 127,0

3 209,9

-3 917,1

Hazai felhalmozási költségvetés

2 065,0

50,0

-2 015,0

0,0

0,0

0,0

9 192,0

3 259,9

-5 932,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXV. fejezet összesen
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szám csop. szám csop. előir.
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XLI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1

Devizahitelek kamatelszámolásai

1
2

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata

22 192,9

Egyéb devizahitelek kamata

1
2
3
2

Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek
felé
Átvállalt önkormányzati devizahitelek belföldi pénzintézetek
felé
Egyéb devizahitelek

521,3
996,9
3 623,0

Devizakötvények kamatelszámolásai

1

Nemzetközi devizakötvények

1
2

195 619,2

Devizakötvények kamata
Belföldi devizakötvények

1
3

9 950,5

Devizakötvények kamata

705,5
18,1

Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai

2

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1

Forinthitelek kamatelszámolásai

1

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata

2

27 734,8

Államkötvények kamatelszámolása

1

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

1
2
2
3

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai
Lakossági kötvények

547 330,3

29 894,6

68 867,5

6 876,4

Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

434,9

Kincstárjegyek kamatelszámolásai

1
2
4
5

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

12 386,2

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

64 097,4
1 307,8

Repóügyletek kamatelszámolásai

329,9
4 943,0

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai

3

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

1

Jutalékok és egyéb költségek

1
2
2
3

Deviza elszámolások

2 539,5

Forint elszámolások

38 951,7

Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások

1 950,0

Adósságkezelés költségei

1 155,9

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLI. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

999 659,8

42 767,5

-956 892,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

999 659,8

42 767,5

-956 892,3

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI
1

Vállalkozások költségvetési befizetései

1
4
5
6
7
8
9

Társasági adó

734 700,0

Pénzügyi szervezetek különadója

66 500,0

Cégautóadó

27 600,0

Egyszerűsített vállalkozói adó

80 600,0

Bányajáradék

30 000,0

Játékadó

30 800,0

Ökoadó

1
2
10
11
12
14
15
16
18
2

Energiaadó
Környezetterhelési díj

18 600,0
5 300,0

Egyéb befizetések

24 000,0

Energiaellátók jövedelemadója

55 500,0

Rehabilitációs hozzájárulás

66 500,0

Kisadózók tételes adója

75 500,0

Kisvállalati adó

13 500,0

Közműadó

52 200,0

Reklámadó

11 700,0

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1
2
3
4
5
6

Általános forgalmi adó

2 475 160,5

Jövedéki adó

1 034 500,0

Regisztrációs adó
Távközlési adó
Pénzügyi tranzakciós illeték
Biztosítási adó

3

23 200,0
54 400,0
205 700,0
31 500,0

Lakosság költségvetési befizetései

1
2
4
5
6

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

4
1

8 000,0
155 200,0
43 500,0
900,0

Vegyes bevételek

8
9
10
2

Egyéb vegyes bevételek

4 366,0

Kezesség-visszatérülés

3 503,0

Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés

3,6

Központosított bevételek

1
2
3
4
5
6
5

1 792 500,0

Bírságbevételek

24 021,3

Termékdíjak

69 000,0

Egyéb központosított bevételek
Megtett úttal arányos útdíj

15 510,5
154 500,0

Hulladéklerakási járulékból származó bevétel

13 400,0

Időalapú útdíj (HD)

53 000,0

Költségvetési befizetések

1
3

Központi költségvetési szervek
Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos
önkormányzati befizetések

57 339,9
300,0

1 066 845,6
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

4
5
7
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XLII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése

17 000,0

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

21 321,2

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Egyéb uniós bevételek

2
3
4

11 800,0

Vámbeszedési költség megtérítése

171,8

Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése
Uniós támogatások utólagos megtérülése

5

30 850,0

Strukturális Alapok

8

Tőke követelések visszatérülése

1

36,3

Kormányhitelek visszatérülése

28
29

Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása

641,0

Lakástámogatások

1

Egyéb lakástámogatások

31
32

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

29 280,0
104 000,0

Egyéb költségvetési kiadások

1

Vegyes kiadások

4
5
6
7

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások
Szanálással kapcsolatos kiadások
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

33
3
4
5
7
10
13
14
15
16
19

1,0
200,0

Védelmi felkészítés előirányzatai

1
2
11
12
19
21
22
25
26
27
28

3 200,0

Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai

497,0

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

1 200,0

1% SZJA közcélú felhasználása

8 200,0

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka
Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések

4 445,3
35,0
1,0

Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés

1 700,0

Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások

2 000,0

Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás
Fuvarozók kamattámogatása
Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti
kiegészítő finanszírozása
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési
kötelezettség
MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési
kötelezettség
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség
A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő
fizetési kötelezettség
Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség
A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési
kötelezettség
MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből
eredő fizetési kötelezettség
Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési
kötelezettség
Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési
kötelezettség

5,0
20,0
3 000,0

240,0
2 610,9
14 320,0
1 700,0
150,0
10,0
1 400,0
473,6
4,6
5,0

182 020,0

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

E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő
fizetési kötelezettség
Kormányzati rendkívüli kiadások

34
2

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

50,0

Pénzbeli kárpótlás

1
2
3
35

Pénzbeli kárpótlás

1 079,4

Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás

2 153,5

Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei

52,9

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

2

Egészségbiztosítási Alap támogatása

4
9
36

2
3
4
8
2

14 902,3

IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása

1 443,0
3,7

CEB tagdíj

31,1

Bruegel tagdíj

5 656,0

AIIB alaptőke hozzájárulás
Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

1
2
3
4
3

Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás
Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek
kiadásai
Nemzetközi tagdíjak

1

37

368 745,2

Járulék címen átadott pénzeszköz

1 309,8

IDA alaptőke-hozzájárulás
IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása
Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz

45,0
39,0
103,9

EU Szomszédsági Beruházási Eszköz

40,0

Egyéb kiadások
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

1
2
3
4
41
42

ÁFA alapú hozzájárulás

41 798,2

GNI alapú hozzájárulás

250 495,2
22 045,9

Brit korrekció
Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI
csökkentés
Követeléskezelés költségei

2 705,5
1,7

Alapok támogatása

2
3
5

17 388,5

Bethlen Gábor Alap támogatása
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása

3 259,7

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása

7 686,0

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3 550,0

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

920 374,9

7 593 684,1

6 673 309,2

Hazai felhalmozási költségvetés

185 570,0

1 066 845,6

881 275,6

0,0

0,0

0,0

1 105 944,9

8 660 529,7

7 554 584,8

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLII. fejezet összesen
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7. szám

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

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

1

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek

1
2

15 000,0

Ingatlan értékesítésből származó bevételek

300,0

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
értékesítési bevétele
Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek

3
4
5

100,0
554,4

Bérleti díjak

3 200,0

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
bérleti díja
Vagyonkezelői díj

6
2

2 248,7

Társaságokkal kapcsolatos bevételek

1
2

15,0

Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel
33 573,0

Osztalékbevételek

3

Egyéb bevételek

1
2

236,8

Távközlési koncessziókból származó díj

1 203,0

Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek
visszatérülése
Vegyes bevételek

3
2

4 812,0

1 250,0

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

1

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
2

18 500,0

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott
ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások
A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes
létesítmény-fejlesztések kiadásai
Dagály Strandfürdő felújítása

27 000,0
8 960,0

1 934,0
1 206,0

Balatonfüredi parkoló fejlesztés

399,0

Kompkikötő létesítése

5 000,0

Budapesti konferencia-központ megvalósítása

649,1

A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához
kapcsolódó beruházások megvalósítása
Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások

1 800,0
1 450,0

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási
központ létrehozásával kapcsolatos kiadások
Ipari parkok kialakítása, fejlesztése

10 000,0
3 000,0

Hungexpo fejlesztése
Egyéb eszközök vásárlása

49,5

100,5

Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

1
2
3
2
1

Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása,
karbantartása, javítása
Ingatlanok őrzése
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása,
karbantartása
Társaságokkal kapcsolatos kiadások

4 950,0
2 700,0
2 000,0

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

1
2
2

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés,
pótbefizetés
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott tőkeemelés
Állami tulajdonú társaságok támogatása

12 713,0
1 000,0

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1737

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

1
2
3
4
5
3
3
1
2
3
4
5
6
7
4

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

Az MNV Zrt. működésének támogatása
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok
támogatása
A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.
támogatása
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és
tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. támogatása
Tulajdonosi kölcsönök elszámolása
Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő
kiadások
Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések
Kezesi felelősségből eredő kifizetések
Konszernfelelősség alapján történő kifizetések
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása
Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása
Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások
Egyéb szerződéses kötelezettségekből eredő kifizetések

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

7 300,0
14 855,1
7 600,0
3 000,0
5 700,0
2 350,0

2,0
2,0
2,0
10 000,0
1 450,0
850,0
7,0

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1
2
3
4
5
6
7
5

2017. évi előirányzat

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

2 000,0
40,0

Eljárási költségek
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése

500,0

ÁFA elszámolás

1 000,0

Átváltoztatható kötvény kamatfizetése

9 407,2

Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása

4 702,2

Egyéb vagyonkezelési kiadások

1 408,2

500,0

3 134,8

7 000,0

Fejezeti tartalék

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

86 525,2

42 265,9

-44 259,3

Hazai felhalmozási költségvetés

99 696,4

20 227,0

-79 469,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLIII. fejezet összesen

0,0

0,0

0,0

186 221,6

62 492,9

-123 728,7
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek

1
2
3
4

5 500,0

Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
2 880,0

Haszonbérleti díj

120,0

Vagyonkezelői díj

50,0

Egyéb bevételek

2

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

1
2
3
4

9 300,0

Életjáradék termőföldért
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

500,0

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1
2
3
4
5
6
5

2 000,0

Termőföld vásárlás

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

800,0

Eljárási költségek, díjak

450,0

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés
Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése

750,0
1 308,7
33,0

Bírósági döntésből eredő kiadások

900,0

Egyéb vagyonkezelési kiadások

1 000,0

Fejezeti tartalék

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLIV. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

15 041,7

3 050,0

-11 991,7

2 000,0

5 500,0

3 500,0

0,0

0,0

0,0

17 041,7

8 550,0

-8 491,7

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

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS ALAP
1
2
3
4
6
19
20
23

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

36 516,7

9 647,3

4 725,0

225,0

17 000,0

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz

2 701,0

Kutatási témapályázatok támogatása

8 000,0

50,0
50,0
74 000,0

Innovációs járulék
Egyéb bevételek

1 129,9

Költségvetési támogatás

7 686,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXII. fejezet összesen

85,1

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

68 942,7

82 815,9

13 873,2

9 972,3

85,1

-9 887,2

0,0

0,0

0,0

78 915,0

82 901,0

3 986,0
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
1

Aktív támogatások

1
2
4

Szakképzési és felnőttképzési támogatások

5
6
8
14

2 493,0

19 090,0

910,0

Álláskeresési ellátások

47 000,0

Bérgarancia kifizetések

4 000,0
3 500,0

Működtetési célú kifizetések
Start-munkaprogram

298 559,0

26 441,0

73 613,4

503,0

EU-s elő- és társfinanszírozás

4
25
26

2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak
előfinanszírozása
Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése

60 000,0

Egyéb bevétel

1
2
3

38

13 679,0

Passzív kiadások

1

31
33
35

Foglalkoztatási és képzési támogatások

Területi egyéb bevétel

721,4

Központi egyéb bevétel

999,6

278,6
0,4

Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel

620,0

180,0

60 706,7

Szakképzési hozzájárulás

1 000,0

Bérgarancia támogatás törlesztése
Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti
Foglalkoztatási Alapot megillető hányada
Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot
megillető hányada

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXIII. fejezet összesen

165 801,9
217 539,6

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

459 441,4

507 389,2

47 947,8

30 347,0

459,0

-29 888,0

0,0

0,0

0,0

489 788,4

507 848,2

18 059,8

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

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
2

Költségvetési támogatás

3
4
5
8

17 388,5

Eseti támogatás
17 272,5

Nemzetpolitikai célú támogatások
Alapkezelő működési költségei

900,0

Magyarság Háza program támogatása

216,0

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXV. fejezet összesen

3 550,0
3 550,0

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

18 388,5

17 388,5

-1 000,0

3 550,0

3 550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 938,5

20 938,5

-1 000,0
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

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

2 148,2
793,6

Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT)
beruházási munkái és biztonságnövelő programja
Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása

400,0
1 852,4

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása
Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése

1
5

7
9
15

79,0

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

6

4 808,8
1 171,6
143,9
67,0

Nukleáris üzemanyag-ciklus lezárása
Nukleáris létesítmények befizetései

1
16
18

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

22 797,7

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése

7,1

Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése

3 259,7

Költségvetési támogatás

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

6 191,3

26 064,5

19 873,2

Hazai felhalmozási költségvetés

5 273,2

0,0

-5 273,2

0,0

0,0

0,0

11 464,5

26 064,5

14 600,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXVI. fejezet összesen

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

2017. évi előirányzat

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

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1
2
4
6
7
8
9

8 610,0

Alapból nyújtott támogatások
Működési kiadások

954,5

Kulturális célú központi költségvetési szervek működési
kiadásainak támogatása
Egyéb bevételek

245,0

40,5

300,0
10 800,0

Játékadó NKA-t megillető része
Kulturális adó

120,0

Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó
befizetések

600,0

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXVII. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

9 809,5

11 820,0

2 010,5

40,5

0,0

-40,5

0,0

0,0

0,0

9 850,0

11 820,0

1 970,0
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Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi előirányzat

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

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1

1 989 696,0

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

2
1

1 094 804,6

Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék

3

Egyéb járulékok és hozzájárulások

2
5

1 020,7

Megállapodás alapján fizetők járulékai

15 005,5

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher

5
7

11 473,0

Késedelmi pótlék, bírság
Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

3

4 863,6

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

2

Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

1

Nyugellátások

1

Öregségi nyugdíj

1
2

Korhatár felettiek öregségi nyugdíja

3

2 501 121,5
233 924,5

Nők korhatár alatti nyugellátása
Hozzátartozói nyugellátás

1
2

31 474,0

Árvaellátás

334 512,0

Özvegyi nyugellátás

4

Egyösszegű méltányossági kifizetések

2

500,0

Egyszeri segély

4

Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai

4

Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások

2
3
3

Postaköltség

4 262,4

Egyéb kiadások

2 011,6

Vagyongazdálkodás

1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás

5

1,0

1,0

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv

1

1 955,0

Központi hivatali szerv

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 652,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 577,7

Dologi kiadások

3 594,0
7,2

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

181,1

Beruházások

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXXI. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

3 118 638,3

3 118 819,4

181,1

181,1

0,0

-181,1

0,0

0,0

0,0

3 118 819,4

3 118 819,4

0,0
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1

565 187,6

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

2
3

738 482,7

Egyéb járulékok és hozzájárulások

1
2
4
5

29 926,1

Egészségügyi szolgáltatási járulék

315,0

Megállapodás alapján fizetők járulékai

23 342,6

Munkáltatói táppénz hozzájárulás

159,0

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher

4
5
6

170 277,8

Egészségügyi hozzájárulás

4 665,4

Késedelmi pótlék, bírság
Költségvetési hozzájárulások

2

5 400,0

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési
hozzájárulás
Járulék címen átvett pénzeszköz

6
10

368 745,2
14 902,3

Tervezett pénzeszköz-átvétel

7

Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

1
2
3
7

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

525,0

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

5 585,7

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

1 192,8

Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései

1
2
8
1
2
11

11 000,0

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

55 000,0

2 180,0

EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

2,0

Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése

1
2
12
13
14

150,0

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

300,0

Baleseti adó

29 012,8

Népegészségügyi termékadó

31 795,0
540,0

Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása

2

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

2

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

1
2

Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély
Táppénz

1
2
3
3

Táppénz

79 258,4

Gyermekápolási táppénz

3 812,3

Baleseti táppénz

8 829,1

Betegséggel kapcsolatos segélyek

4
4
5
6
7

49 815,9

Egyszeri segély
Kártérítési járadék
Baleseti járadék

450,0
774,4
7 947,1

Gyermekgondozási díj

124 987,8

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások

320 603,0

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

3

2017. évi előirányzat

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Természetbeni ellátások

1

Gyógyító-megelőző ellátás

1
2
3
4
5
8
11
13
15
17
18
20
21

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

25 028,2

Fogászati ellátás

27 946,8

Otthoni szakápolás
Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás
Művesekezelés
Működési költségelőleg

5 596,8
6 196,9
23 171,1
2 000,0

Célelőirányzatok

15 056,3

Mentés

29 471,2

Laboratóriumi ellátás

21 827,2

Összevont szakellátás

746 096,6

Alapellátás és népegészségügy fejlesztése
Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

2
3
4

112 947,5

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása
Anyatej-ellátás

4 500,0
19 921,3
4 200,0
200,0

Gyógyszertámogatás

1
4

Gyógyszertámogatás kiadásai
Gyógyszertámogatási céltartalék

5

247 000,0
66 000,0

Gyógyászati segédeszköz támogatás

1
2
3

Kötszertámogatás
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása
Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás

6
7

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

1
2
3
4
5

5 468,5

12 000,0
234,0

Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése

100,0

Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető
egészségügyi szolgáltatások
Természetbeni ellátások céltartaléka

8

200,0
52 800,0

Sürgősségi ellátás EGT-n kívül
Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások

4

7 000,0

224,0
2 140,0
3 800,0

Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

4

Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

1
2
3
5

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

1 545,0

Postaköltség

2 926,2

Egyéb kiadások

7
8
3

760,0
10,0

Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet
rendezése
Gyógyszertárak juttatása

3 600,0

Gyógyszertárak szolgáltatási díja

4 500,0

Vagyongazdálkodás

1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás

5

12,0

15,0

Egészségbiztosítási költségvetési szervek

1

419,8

Központi hivatali szerv

1

Működési költségvetés

1
2

Személyi juttatások

4 670,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 169,9

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

3
5
2

2017. évi előirányzat

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

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

1 948,8

Dologi kiadások

175,0

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

200,0

Beruházások

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés

Kiadás

Bevétel

2 058 921,8

2 059 121,8

200,0

200,0

0,0

-200,0

0,0

0,0

0,0

2 059 121,8

2 059 121,8

0,0

Kiadás

Bevétel

Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXXII. fejezet összesen

Központi alrendszer

Egyenleg

Egyenleg

14 721 931,6

14 721 931,6

0,0

Hazai felhalmozási költségvetés

1 636 611,9

1 164 250,4

-472 361,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés

2 239 161,5

1 545 165,9

-693 995,6

18 597 705,0

17 431 347,9

-1 166 357,1

Hazai működési költségvetés

Központi alrendszer összesen
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2. melléklet a 2016. évi …. törvényhez

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

4 580 000 forint/fő

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

a

korrekciós

EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedesre kerekítve
ahol:
EHL = elismert hivatali létszám,

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

22 300 forint/hektár

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó
építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti
meg. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint támogatásra jogosult.
A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által az ingatlannyilvántartási adatbázisból (a továbbiakban: FÖMI adatbázis) rendelkezésre bocsátott
2015. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni.
bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához
kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű
hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2015. évi országosan
összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 064010 „Közvilágítás” kormányzati funkció
alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások
figyelembevételével.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
Főváros, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város
10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település
10 001 fő lakosságszám alatti település

415 000 Ft/km
400 000 Ft/km
320 000 Ft/km

A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai
Hivatal 2015. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai
Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP-jelentés) 1058 „Jelentés a települések
villamosenergia-ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal, hogy
Budapest Főváros Önkormányzata tekintetében a kiépített kisfeszültségű hálózat hossza
megegyezik a budapesti kerületeknél rögzített adatok összegével.
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bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos
feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2015. évi országosan összesített önkormányzati
beszámolóban szereplő 013320 „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció
településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások
figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.
Ugyancsak 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, melyeknek a fenti
kormányzati funkción mutatkozó nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az
OSAP-jelentés alapján naturális mutatóval rendelkeznek, de a fenti kormányzati funkción nettó
kiadásuk nem mutatkozott. Nem részesülnek támogatásban azon önkormányzatok, melyek az
OSAP-jelentésben nem szerepeltettek temetőt. Azon önkormányzatok, melyek temetővel nem
rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot
ellátják, és a fenti kormányzati funkción nettó működési kiadásuk a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár) által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a 100 000 forintot, a nettó
kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000 forintra jogosultak.
E támogatásban a fővárosi kerületek nem részesülnek.
Budapest Főváros Önkormányzata esetében a támogatás összege 18,3 millió forint.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
Megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város
10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település
10 001 fő lakosságszám alatti település

70 Ft/m2
104 Ft/m2
69 Ft/m2

A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP 1616 „Jelentés az önkormányzatok
tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” adatai alapján kell figyelembe
venni.
bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz
kapcsolódóan illeti meg, a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban
szereplő 045160 „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és 045170 „Parkoló,
garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított
nettó működési kiadások figyelembevételével.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
Főváros, fővárosi kerületek, megyei jogú város, 40 000 fő
lakosságszám feletti város
10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település
10 001 fő lakosságszám alatti település

470 000 Ft/km
295 000 Ft/km
227 000 Ft/km

A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP 1390 „Helyi közutak és hidak adatai” alapján
kell figyelembe venni.
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c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

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

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv.
13. §-ában meghatározott egyes - az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített - feladatok ellátására.
E mellékletben az adóerő-képesség a 2016. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi
iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó
szabályokat a Kiegészítő szabályok 1. c) alpontja tartalmazza.
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 550 forint/külterületi lakos

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési
önkormányzatoknak a 2016. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1,0 forint/idegenforgalmi adóforint

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az üdülővendégek
tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2015. évi tény adatai alapján. Késedelmi
pótlék, bírság alapján nem igényelhető a hozzájárulás.
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

76,3 millió forint
100 forint/m3

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

100,0 millió forint
2 forint/ki- és belépési adatok

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

4 891,3 millió forint

Az előirányzat a megyei önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó kiadások támogatását
szolgálja.
millió forint
Támogatás
Megyei önkormányzatok
Baranya Megyei Önkormányzat
247,0
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
279,4
Békés Megyei Önkormányzat
239,9
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
318,1
Csongrád Megyei Önkormányzat
254,4
Fejér Megyei Önkormányzat
255,4
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
261,2
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
283,0
Heves Megyei Önkormányzat
226,8
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
245,9
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
227,6
Nógrád Megyei Önkormányzat
201,2
Pest Megyei Önkormányzat
452,1
Somogy Megyei Önkormányzat
229,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
286,8
Tolna Megyei Önkormányzat
208,3
Vas Megyei Önkormányzat
214,6
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Veszprém Megyei Önkormányzat
Zala Megyei Önkormányzat
Összesen:

238,6
221,8
4 891,3

5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

987,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak
2016. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására.
A támogatás a helyi önkormányzatokat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek
foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint illeti meg.
A támogatás folyósítása január hónap végén a nettó finanszírozás keretében történik.
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK
TÁMOGATÁSA
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők
bértámogatása
ELŐIRÁNYZAT:

152 623,9 millió forint

ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

4 469 900 forint/számított
létszám/év

ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS
38 200 forint/számított
KÖZTERHEINEK ELISMERT PÓTLÓLAGOS ÖSSZEGE A létszám/3 hónap
2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE:
ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐMUNKÁJÁT
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

1 800 000 forint/létszám/év

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet,
továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú
támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott
óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők béréhez és az
ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben
foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint
segítői létszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az egy OM azonosítóval és
alapító okirattal rendelkező intézményt, beleértve az óvoda valamennyi feladatellátási helyét
(székhely, tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a tagintézményként vagy
telephelyként nevesített feladatellátási hely a fenntartótól eltérő településen van.
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Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összegének folyósítása
három egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)
meghatározott időpontokban történik.
a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos
nevelési igényű gyermekeket is)
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2016/2017. és a
2017/2018. nevelési évek köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján történik.
Számításba kell venni továbbá mindazon gyermekeket, beleértve a krízisközpontban vagy a
titkos menedékházban elhelyezett ellátásra tekintettel ideiglenes óvodai jogviszonyt létesített
gyermekeket is,
- akik 2016. december 31-éig, vagy - a Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte
esetén - a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a
2016/2017. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai
nevelést,
- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2016/2017. nevelési évben legkésőbb
december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe,
- akik 2017. december 31-éig, vagy - a Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte
esetén - a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a
2017/2018. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai
nevelést, valamint
- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2017/2018. nevelési évben legkésőbb
december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe.
Nem igényelhető támogatás
- a 2016/2017. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket
2016. augusztus 31-éig betöltötték,
- a 2017/2018. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket
2017. augusztus 31-éig betöltik,
kivéve, ha a Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.
Az óvodai nevelésben részesülő integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek számát a
Nkt. 47. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint kell figyelembe venni.
Nem igényelhető támogatás továbbá azon gyermekek után, akik esetében az intézmény óvodai
neveléshez kapcsolódó tandíjat állapít meg, továbbá akinek a jegyző vagy a fenntartó felmentést
adott a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.
A 2016/2017. nevelési évben az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell
figyelembe venni azokat a bölcsődés korú, második életévüket 2016. december 31-éig betöltő
gyermekeket, akiknek a gondozását a Nkt. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde
intézmény keretei között, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben (a továbbiakban:
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20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek
2016. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást.
b) A számított óvodapedagógus és az óvodapedagógus nevelőmunkáját közvetlenül segítők
létszámának meghatározása
Az óvodapedagógus létszám meghatározása a következő képlettel történik:
2016/2017. nevelési évre:
Psz1 = (L1 / Cs) * Feh1 + Vk1 + Op1
2017/2018. nevelési évre:
Psz2 = (L2 /Cs) * Feh2 + Vk2 + Op2
ahol:
Psz1; Psz2 = a 2016/2017., illetve a 2017/2018. nevelési évre számított óvodapedagógusok
létszáma, egy tizedesre kerekítve,
L1; L2 = a 2016/2017., illetve a 2017/2018. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban az a)
alpont szerinti összes gyermeklétszám,
Cs = csoport átlaglétszám 20 fő,
Feh1; Feh2 = foglalkozási együttható az 50 órában egységesen meghatározott, óvodai
foglalkoztatási időkeret, a Nkt. szerinti pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő
figyelembe vételével: 1,62.
Vk1; Vk2 = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám a 2016/2017., illetve a
2017/2018. nevelési évben (két tizedesre kerekítve).
Op1; Op2 = a Nkt. 61. § (3) bekezdése alapján az intézmény alapító okirata szerint 500 fő
férőhelyet elérő vagy azt meghaladó intézményeknél kötelezően alkalmazandó
óvodapszichológusok létszáma a 2016/2017., illetve a 2017/2018. nevelési évben (egy tizedesre
kerekítve).
A támogatás igénylése szempontjából az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül
segítők száma - beleértve a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőket is - a Nkt. 2.
melléklete, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. § (1) bekezdés b) pontja szerint
elismerhető - a Kjt. alapján foglalkoztatott - létszám, de legfeljebb
- 2017. év első 8 hónapjában a ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos száma,
- 2017. év utolsó 4 hónapjában az erre az időszakra becsült segítők átlagos száma,
egy tizedesre kerekítve.
Az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározásakor a
Nkt. 2. melléklete szerinti pedagógiai asszisztens csak azon intézményeknél vehető figyelembe,
ahol legalább 3 csoport működik.
Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a havonta, a Nkt. 2. melléklete,
valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. § (1) bekezdés b) pontja szerint elismerhető a Kjt. alapján - ténylegesen foglalkoztatott segítők egy tizedesre kerekített átlagos létszáma
alapján történik.
A pszichopedagógus a segítők létszámában nem vehető figyelembe.
c) Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők
bértámogatásának összege
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A bértámogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
2016/2017. nevelési évre:
Tp1 = Psz1 * ÁBp * 8/12
Ts1 = S1 * ÁBs * 8/12 + PS1 * ÁBp * 8/12
2017/2018. nevelési évre:
Tp2 = Psz2 * ÁBp * 4/12
Ts2 = S2 * ÁBs * 4/12 + PS2 * ÁBp * 4/12
ahol:
Tp1; Tp2 = a 2016/2017., illetve a 2017/2018. nevelési évben az óvodapedagógusok
átlagbéralapú támogatása,
Ts1, Ts2 = a 2016/2017., illetve a 2017/2018. nevelési évben az óvodapedagógusok
nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása,
S1; S2 = a 2016/2017., illetve a 2017/2018. nevelési évben az óvodapedagógusok
nevelőmunkáját közvetlenül segítők b) alpont szerinti száma, levonva a PS1, illetve a PS2
értékét,
PS1; PS2 = a 2016/2017., illetve a 2017/2018. nevelési évben a pedagógus szakképzettséggel
rendelkező, az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma, a 2016/2017.
nevelési évben ideértve a felsőfokú végzettséggel rendelkező, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 179. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kisgyermeknevelőket is,
ÁBp = óvodapedagógus átlagbér elismert összege,
ÁBs = óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének elismert összege.
A 2016/2017. nevelési év átlagbéralapú támogatási összege 4%-ának folyósítása január első
munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az
Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2017/2018. nevelési év átlagbéralapú
támogatásának folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben
meghatározott időpontokban történik.
2. Óvodaműködtetési támogatás
ELŐIRÁNYZAT:

22 893,2 millió forint

a) Óvodaműködtetési alaptámogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

80 000 forint/fő/év

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban
dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések
beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos
működtetéséhez, karbantartásához szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa
fenntartott óvodában nevelt - az 1. a) alpontban figyelembe vett - gyermeklétszám után.
A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.
b) Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz
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Amennyiben a Kiegészítő szabályok 2. a) pontja szerinti igénylést követően az előirányzat az
a) pont szerinti jogcímre nem kerül teljes egészében felhasználásra, úgy az önkormányzatokat az
óvodaműködtetési feladatokhoz - az előirányzatból fennmaradó összeg erejéig - kiegészítő
támogatás illeti meg. A kiegészítő támogatás fajlagos összegeit az államháztartásért felelős
miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2016. december 23-áig közösen állapítja
meg.
A 2016/2017. nevelési évre jutó támogatási összeg 4%-ának folyósítása január első
munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az
Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2017/2018. nevelési évre jutó támogatás
folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott
időpontokban történik.
3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

500,9 millió forint
189 000 forint/fő/év

A támogatás a Mötv. alapján létrehozott társulás által fenntartott óvodákba járó - az
1. a) alpontban figyelembe vett - gyermeklétszámból azon gyermekek után igényelhető, akik a
lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az
óvodai ellátást és utaztatásuk autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy különcélú
menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosított. E támogatás szempontjából
iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül kizárólag e célból indított
járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott
gyermekek mellett kísérő utazzon.
A támogatás szempontjából az adott napon figyelembe vehető egy főként az a gyermek, akinek
az utazását mind az oda-, mind a visszaúton a fentiek szerint biztosították. Az utaztatott
gyermekek számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült létszám, elszámolásnál az
utaztatás kapcsán készített nyilvántartás alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 220szal.
A támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében, az Ávr.-ben meghatározott
időpontokban történik.
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
ELŐIRÁNYZAT:

8 360,4 millió forint

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

418 900 forint/fő/év
1 530 600 forint/fő/év
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MESTERFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ
ÓVODAPEDAGÓGUSOK
- PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA SOROLT
ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:
- MESTERPEDAGÓGUS KATEGÓRIÁBA SOROLT
ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:
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459 200 forint/fő/év
1 684 800 forint/fő/év

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli
rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2016. december 31-éig a Pedagógus
II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez. A támogatás az
önkormányzatot az általa fenntartott intézményben 2017. január 1-je és 2017. december 31-e
között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre
kerekített száma alapján illeti meg a következők szerint:
- a támogatás teljes összege megilleti a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést
2015. december 31-éig szerezték meg,
- a támogatás 11 havi időarányos része illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a
minősítést 2016. évben szerezték meg.
A minősítést elnyert pedagógusok fenntartónkénti adatait a köznevelési információs rendszer
adatkezelőjének adatszolgáltatása alapozza meg. Ha a támogatást megalapozó adatok az
önkormányzat által fenntartott intézményben ténylegesen foglalkoztatott, minősítést elnyert
pedagógusok számával nem egyeznek meg, azok önkormányzat általi módosítására az Ávr.
szerinti értesítőben meghatározott módon és határnapig kerülhet sor.
A támogatás folyósítása január hónaptól havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben
meghatározott időpontokban történik.
A II.1., II.2. és II.4. pont szerinti támogatás 50%-ára jogosult az önkormányzat, ha az óvoda
napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát.
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS,
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

GYERMEKJÓLÉTI

ÉS

1. Szociális ágazati összevont pótlék
ELŐIRÁNYZAT:

13 935,5 millió forint

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a
szerinti, 2017. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és
annak szociális hozzájárulási adójához.
A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti
szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a
foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak a
Kjtvhr. 5. mellékletében meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel
fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.
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A támogatás havi összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira
vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kiegészítő pótlék szociális
hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása – a Kincstár tárgyhónap 10éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített
adatszolgáltatása alapján – havonta történik.
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

35 012,5 millió forint

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési
önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.
A támogatás
- 30%-a az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2016. január, április és
július havi létszáma,
- 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosok száma,
- 40%-a a települések lakosságszáma
elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat.
A települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján elismert százalékos
arányok:
No.
1.
2.
3.

Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége szerint (forint)
alsó határ
felső határ
0
18 000
18 001
24 000
24 001
32 000

Elismert százalék
100
50
25

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

51 824,1 millió forint

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat
FAJLAGOS ÖSSZEG:

3 000 000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.), a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
(a továbbiakban: Gyvt.) és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően
család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és
dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.
A támogatásra az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati
hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a
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támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladat-ellátását
biztosítja.
Támogatás nyújtható a fentiek szerint meghatározott települési önkormányzatoknak a Gyvt.
szerinti ellátási területen kívüli települések ellátásához is, figyelembe véve azon jogszabályi
rendelkezést, hogy - közös hivatalhoz tartozó település esetén - a közös hivatalhoz tartozó
valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia. Ebben az esetben a támogatás
megállapítása az ellátott
− önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatonként és
− közös hivatalonként
külön-külön történik, a támogatás igénylője ezek együttes összegére jogosult. Ebben az esetben
az ellátást nem saját maga biztosító önkormányzat a támogatásra nem jogosult.
Társult feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás
igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.
E támogatásra nem jogosult az a települési önkormányzat, amelynek a lakosságszáma nulla.
aa) Számított szakmai létszám meghatározása
Valamennyi, a támogatásra jogosult települési önkormányzatot támogatás illeti meg a számított
szakmai létszám alapján. E szakmai létszám meghatározása számított alap- és kiegészítő létszám,
illetve korrekciós szorzó alapján történik.
aaa) Számított alaplétszám meghatározása:
ALsz =
− járásszékhely települési önkormányzatok esetében: L/8 000,
− fővárosi kerületi önkormányzatok esetében: L/12 000,
− egyéb önkormányzatok esetében: L/5 000,
de minimum 1 fő
ahol:
ALsz = az adott évre elismert foglalkoztatottak számított alaplétszáma, egy tizedesjegyre
kerekítve,
L = a település, fővárosi kerület lakosságszáma, közös önkormányzati hivatal esetén a
hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes lakosságszáma.
aab) Számított kiegészítő létszám meghatározása:
Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt négynél több település alkotja, a székhely
önkormányzat számított kiegészítő létszámának meghatározása:
Közös hivatalt alkotó települések száma
5-8 település
8 település felett
ahol:

KLsz (fő)
L/10 000, de legalább 0,5 fő
2 * (L/10 000), de legalább 1 fő
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KLsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított kiegészítő létszáma, egy tizedesjegyre
kerekítve.
aac) A számított alaplétszám korrekciós szorzója
A számított alaplétszám korrekciós szorzója (SZk) azon fővárosi kerületi önkormányzatok
esetében, amelyeknél a kerület teljes lakosságszámához viszonyítva - tárgyévet megelőző év
május 31-én - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya
meghaladja a 2,5%-ot: 1,5, minden más önkormányzat esetében: 1.
ab) A támogatás meghatározása:
T = [(ALsz*SZk) + KLsz] * FÖ
ahol:
T = a támogatás összege,
FÖ = a támogatás fajlagos összege.
b) Család- és gyermekjóléti központ
FAJLAGOS ÖSSZEG:

3 000 000 forint/számított létszám/év

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

Lj < 20 000
0,5

JKLsz (fő)
20 000 <= Lj <= 35 000
1

Lj > 35 000
1 + [(Lj-35 000)/35 000]

1
1,5

2
3

2 + [(Lj-35 000)/35 000]
3 + [(Lj-35 000)/35 000]

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

55 360 forint/fő

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés
feladataihoz kapcsolódik.
A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti
meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is.
A támogatás nem vehető igénybe a III.5. pont szerinti jogcímeken gyermekétkeztetésben
részesülők után.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján
naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető
figyelembe.
Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályok 5.d)-e)
alpontoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a
igényelhető.
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d) Házi segítségnyújtás
A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a
Szoctv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően
működteti.
A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek
száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az
ellátotti létszámra is, amely az önkormányzat által foglalkoztatott szociális gondozói létszám
alapján a külön jogszabály szerint számított maximális ellátotti számot meghaladja.
da) Szociális segítés
FAJLAGOS ÖSSZEG:

25 000 forint/fő

A támogatás a Szoctv. 63. § (3) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok
alapján biztosított szociális segítés keretében kizárólag szociális segítésre megállapodást kötött
ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a
támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.
db) Személyi gondozás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

210 000 forint/fő

A támogatás a Szoctv. 63. § (4) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok
alapján biztosított személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást
kötött ellátottak után jár. E feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítés és személyi gondozás
keretében ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők
tevékenységnaplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. A szociális
segítés és személyi gondozás tekintetében az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem
haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot, azon belül a személyi gondozásra befogadott
ellátotti létszámot. Egy ellátott naponta csak egyszer és a da)-db) jogcímek közül csak egy
jogcímen vehető figyelembe.
Amennyiben a személyi gondozás feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályok 5.d)e) alpontoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a
igényelhető.
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 500 000 forint/szolgálat

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

109 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali
ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak
száma szerint illeti meg.
Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli
foglalkoztatási támogatást, vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet) alapján az akkreditált
foglalkoztatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a támogatás 40%-át
igényelheti.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta
összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7
nap alapul vételével - osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben
részesülők.
Amennyiben az időskorúak nappali intézményi ellátásáról - a Kiegészítő szabályok 5.d)e) alpontoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 150%-a
igényelhető.
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

500 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben
szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint
fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A
demens személyek nappali intézményében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az
ellátásban részesülő személy rendelkezzen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter,
neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével.
A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után,
akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási
támogatást, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált foglalkoztatónak
támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-át igényelheti.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta
összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények
esetén a 6, illetve 7 nap alapul vételével - osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag
étkezésben részesülők.
Amennyiben a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásáról - a Kiegészítő
szabályok 5.d)-e) alpontoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos
összeg 110%-a igényelhető.
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h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

310 000 forint/fő

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

206 100 forint/számított férőhely

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően hajléktalanok számára
nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.
A támogatás a számított férőhelyek után igényelhető.
A számított férőhelyek számának meghatározása:
Fh = L/251
Ahol:
Fh = a számított férőhelyszám, egész számra kerekítve,
L = az eseménynapló alapján összesített éves létszám, a heti 6, illetve heti 7 napos
nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapul vételével. Elszámolásnál a
napi átlagos ellátotti létszám nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett
férőhelyek 120%-át.
Amennyiben a hajléktalanok nappali intézményi ellátásáról - a Kiegészítő szabályok 5.d)-e)
alpontoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a
igényelhető.
j) Bölcsődei ellátás
ja) Bölcsőde, mini bölcsőde
FAJLAGOS ÖSSZEG:

494 100 forint/fő
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A támogatást a Gyvt.-ben meghatározott bölcsődei ellátást biztosító települési önkormányzat
veheti igénybe, az általa fenntartott bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek
után.
A bölcsődében, mini bölcsődében ellátott:
- fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a,
- hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a,
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110%-a
igényelhető.
Az ellátottak számának meghatározása:
- tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva
230-cal,
- elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges létszáma
osztva 230-cal.
A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen
alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő
férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a
gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az
adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet
hiányzott.
jb) Családi bölcsőde
FAJLAGOS ÖSSZEG:

346 000 forint/fő

A támogatás a Gyvt.-ben meghatározott családi bölcsődei ellátás biztosítására a Gyvt. 44/A. §a alapján szervezett feladatellátás után jár. A támogatás a települési önkormányzat által
fenntartott családi bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 240-nel, elszámolásnál a havi
jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján
összesített éves gondozási napok száma osztva 240-nel.
Amennyiben a családi bölcsődei ellátásról - a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) alpontoknak
megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.
A fajlagos támogatás 77,5%-a megilleti a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) alpontja alapján
befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyeletet fenntartó önkormányzatokat is.
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei
FAJLAGOS ÖSSZEG:

468 350 forint/férőhely

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben
szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére.
A támogatás a települési önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti szállásán a ténylegesen
betöltött, éjjeli menedékhelyén a működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi
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ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az
Egészségbiztosítási Alap is finanszíroz.
A jogcím szerinti támogatás 50%-a igényelhető a kizárólag lakhatási szolgáltatás biztosítása
esetén.
A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló
férőhelyek éves becsült összege osztva 365-tel, elszámolásnál az átmeneti szállás esetében a
gondozási napokon ténylegesen betöltött férőhelyek, éjjeli menedékhely esetében a rendelkezésre
álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel.
Amennyiben a hajléktalanok átmeneti intézményi ellátásáról - a Kiegészítő szabályok 5.d)e) alpontoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy a lakhatási szolgáltatásban és az önálló
életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű szociális munkában egyaránt részesülők
után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.
l) Támogató szolgáltatás
Alaptámogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

3 000 000 forint/év/szolgálat

Teljesítménytámogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 800 forint/feladategység

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben és
külön jogszabályban szabályozott módon támogató szolgáltatást tartanak fenn. A támogatásra
jogosult települési önkormányzatot alaptámogatás illeti meg a szolgálatok száma és
teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított feladategységek alapján a következők szerint.
T=AT+ (Fe*Tt)
ahol:
AT= alaptámogatás
Fe = feladategység: a halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult
személyek segítésével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult személyek segítésével töltött
1 óra, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer,
Tt = teljesítménytámogatás
Feladategységek számának meghatározása: tervezéskor a feladategységek tervezett száma, de
legfeljebb a Szoctv. alapján befogadott feladategység, elszámolásnál a teljesített feladategység,
de legfeljebb a befogadott feladategység.
Támogató szolgáltatás esetén évente legalább 1200 feladategységet, nem egész évben történő
támogatás esetén ennek időarányos részét személyi segítéssel kell teljesíteni. Ahány
feladategységgel a szolgáltató ennél kevesebbet teljesít, annyi szállítási szolgáltatással teljesített
feladategység nem vehető figyelembe a teljesített feladategység meghatározása során. A
szállításhoz kapcsolódó személyi segítés aránya a személyi segítésen belül az elszámolható
feladategység legfeljebb 50%-a lehet.
m) Közösségi alapellátások
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Alaptámogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 000 000 forint/év/szolgálat

Teljesítménytámogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

150 000 forint/feladategység

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben és
külön jogszabályban szabályozott módon pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi
alapellátást vagy szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátást biztosító szolgálatot
tartanak fenn. A támogatásra jogosult települési önkormányzatot alaptámogatás illeti meg a
szolgálatok száma és teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított feladategységek alapján a
következők szerint:
T=AT+ (Fe*Tt)
ahol:
AT= alaptámogatás
Fe = feladategység
a) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a külön jogszabályban
foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 00-09
vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott,
b) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén jogszabályban foglaltak
szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 10-19
diagnóziskódba sorolható, vagy egyéb kóros függőség által okozott mentális és
viselkedési zavarokban – különösen játék- vagy munkaszenvedélyben,
társfüggőségben – szenvedő ellátott.
Tt = teljesítménytámogatás
Feladategységek számának meghatározása: tervezéskor a feladategységek tervezett száma, de
legfeljebb a Szoctv. alapján befogadott feladategység, elszámolásnál a teljesített feladategység,
de legfeljebb a befogadott feladategység.
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások,
valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

22 325,8 millió forint

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

2 606 040 forint/számított
létszám/év
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A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó
jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az időskorúak átmeneti és tartós,
a hajléktalan személyek tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeit fenntartó, valamint a
gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító települési önkormányzatok részére, az
általuk foglalkoztatott szakmai dolgozók béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális
hozzájárulási adó kifizetéséhez.
A támogatás a települési önkormányzatot a Kiegészítő szabályok 5.k) alpontja szerint számított
segítői létszám után illeti meg.
Az átlagbéralapú támogatás azon települési önkormányzatokat is megilleti, amelyek a
gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására a Gyvt.-ben szabályozott módon helyettes szülői
jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység
folytatására a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés alapján jogosultak, illetve a külön
jogszabályban meghatározottak szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli
megállapodás alapján. A támogatás ebben az esetben a helyettes szülői ellátással kapcsolatos
költségekre fordítható.
aa) Az ellátottak számának meghatározása
A települési önkormányzatok a Kiegészítő szabályok 2.a) alpontja szerinti igénylés keretében
adatot szolgáltatnak az ellátottak létszámáról, amely éves szinten nem lehet több a szolgáltatói
nyilvántartásban szereplő létszám 100%-nál. Az ellátottak között 1,2-szeres szorzóval kell
figyelembe venni azokat a személyeket, akik rendelkeznek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát megállapító
szakvéleményével. Az ellátottak számának meghatározása:
- tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 365tel,
- elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített
éves gondozási napok száma osztva 365-tel.
ab) A számított segítői munkatárs létszám meghatározása
Gsz = L/4
ahol:
Gsz = adott évre számított, elismert segítő munkatársak együttes létszáma, egész számra
felfelé, illetve helyettes szülői ellátás esetén két tizedesre kerekítve,
L = adott évre elismert aa) alpont szerinti összes ellátotti létszám.
ac) A szakmai dolgozók bértámogatásának meghatározása:
Tsz = Gsz * ÁBsz
ahol:
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása,
ÁBsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbérének elismert
összege.
b) Intézményüzemeltetési támogatás
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A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk
fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakását, valamint a
gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményeiben - ide nem értve a helyettes
szülői ellátást - az intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók
béréhez, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz,
valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez
szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembevételével.
A támogatás összege (a továbbiakban: T) - a Kincstár által ellenőrzött helyi önkormányzati
adatszolgáltatás alapján - legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet:
T <= Ösz + (Iv * ÁBsz) - Szt
ahol:
Ösz = éves összes várható intézményüzemeltetési kiadás,
Iv = a finanszírozás szempontjából elismert intézményvezető száma a Kiegészítő szabályok
5.k) alpontja szerint,
Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege.
Az intézményüzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a
Kiegészítő szabályok 2.a) alpontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott
útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.
Az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak
összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a
továbbiakban: miniszterek) 2016. december 23-áig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2.b)
alpontja szerinti májusi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

67 240,0 millió forint

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a
bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett
gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi
gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A
támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési
szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy
gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. Társult feladatellátás esetén
a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat igényelhet támogatást.
A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy
- az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító
intézmény vagy az önkormányzat bevétele legyen,
- a szolgáltatási díjban a szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyagköltségét
(ez megállapodás szerint arányosan is történhet).
a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó
bértámogatás
DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK

1 632 000 forint/számított
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ELISMERT ÖSSZEGE:

1771

létszám/év

A központi költségvetés a Kjt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó
kormányrendelet, a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján
elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési
önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó
szociális hozzájárulási adóhoz.
A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon
önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a
szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja.
aa) Az ellátottak számának meghatározása
A települési önkormányzat az általa étkeztetett, bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában,
nappali rendszerű köznevelésben, továbbá a kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek, tanulók,
fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek esetén az ellátottak
számának meghatározása a Kiegészítő szabályok 5.m) alpontja figyelembe vételével történik.
Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladat ellátási helyen biztosított étkeztetésnél vehető
figyelembe.
ab) A számított dolgozói létszám meghatározása
A számított dolgozói létszám a - kollégiumi, externátusi étkeztetettek számán kívüli - ellátottak
számától függően az alábbi ellátotti kategóriák szerint a következő
ha L értéke 1-100 közötti:
Dsz = (L/25+Lk/25)*F
ha L értéke 101-500 közötti:
Dsz = (100/25+(L-100)/60+Lk/25)*F
ha L értéke 501-1 000 közötti:
Dsz = (100/25+(500-100)/60+(L-500)/70+Lk/25)*F
ha L értéke 1 001-1 500 közötti:
Dsz = (100/25+(500-100)/60+(1 000-500)/70+(L-1 000)/75+Lk/25)*F
ha L értéke 1 500 feletti:
Dsz = (100/25+(500-100)/60+(1 000-500)/70+(1 500-1 000)/75+(L-1 500)/80+Lk/25)*F
ahol:
Dsz = adott évre számított dolgozók létszáma, két tizedesre kerekítve,
L = adott évre elismert - kollégiumi, externátusi étkeztetettek kivételével - aa) alpont szerinti
összes ellátotti létszám,
Lk = az adott évre elismert kollégiumi, externátusi létszám,
F = a gyermekétkeztetési feladatellátási helyek számától függő tényező, melynek értéke
1 feladatellátási hely esetén:
1,0

1772

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2-3 feladatellátási hely esetén:
4-6 feladatellátási hely esetén:
6 feladatellátási hely felett:
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1,1
1,2
1,3

ac) A dolgozók bértámogatásának meghatározása
Tsz = Dsz * ÁBd
ahol:
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása,
ÁBd = a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók átlagbérének elismert összege.
b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk
biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és
dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.
A támogatás összege (a továbbiakban: T) - a Kincstár által ellenőrzött helyi önkormányzati
adatszolgáltatás alapján - legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet:
T <= Kgy - Szt
ahol:
Kgy = az intézményi gyermekétkeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása (vásárolt
szolgáltatás esetében a vásárolt szolgáltatás útján ellátottakra számított ac) alpont szerinti
támogatással csökkentett éves nyersanyag- és dologi kiadás összege),
Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel elvárt éves összege.
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az
önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét.
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának megállapításához szükséges
adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 2.a) alpontja, tartalmát az államháztartásért
felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell
venni.
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti
meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések
típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve - a miniszterek 2016.
december 23-áig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2.b) alpontja szerinti májusi és októberi
adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.
6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

6 670,4 millió forint

A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő
gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési
adagok száma alapján.
A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek
figyelembe vételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint.
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Egy lakosra jutó adóerőképesség (forint)

Fajlagos összeg korrigált értéke az egy
lakosra jutó adóerő-képesség alapján
(forint/étkezési adag)

0-18 000
18 001-21 000
21 001-24 000
24 001-27 000
27 001-30 000
30 001-35 000
35 001-40 000
40 001-

570
542
513
485
456
399
342
285

A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok
2.a) alpontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti,
amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú
végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 539,7 millió forint
1 508 760 forint/számított
létszám/év

A kiegészítő támogatás a III.3.ja) pont szerint támogatásban részesülő önkormányzatot illeti
meg, az általa a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel
rendelkező kisgyermeknevelők és más szakemberek (gyógypedagógus, pszichológus,
szaktanácsadó) béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
A támogatás a fenntartót a 2017. évben ténylegesen foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel
rendelkező kisgyermeknevelők és szakemberek időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre
kerekített száma alapján illeti meg.
A támogatás folyósítása január hónaptól havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben
meghatározott időpontokban történik.
IV. A TELEPÜLÉSI
TÁMOGATÁSA

ÖNKORMÁNYZATOK

KULTURÁLIS

FELADATAINAK

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

19 617 millió forint

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

2 570,8 millió forint

A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát (Tatabánya Megyei Jogú
Város Önkormányzatának kivételével), Szentendre Város Önkormányzatát és Tata Város
Önkormányzatát a megyei hatókörű városi múzeumok fenntartásához illeti meg.
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

2 851,5 millió forint

A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát és Szentendre Város
Önkormányzatát illeti meg a megyei könyvtárak fenntartásához. (A megyei könyvtár biztosítja
egyben a megyeszékhely megyei jogú város települési nyilvános könyvtári ellátását is.)
c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési
feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

705,7 millió forint
400 forint/fő

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

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

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

1 009,2 millió forint

A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó települési önkormányzatokat illeti meg, a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) bekezdése alapján
önkormányzati fenntartásba került muzeális intézmények fenntartásához.
Az egyes települési önkormányzatokat megillető támogatás összegét a kultúráért felelős
miniszter határozza meg, az alábbi szempontok figyelembe vételével:
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− a 2011-2015. évek közötti időszak átlagos látogatószáma, illetve a két utolsó lezárt év
változása,
− leltározott gyűjtemény nagysága,
− szakmai besorolás,
− muzeális intézmények száma,
− az önkormányzat területi elhelyezkedése.
A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatai, Szentendre Város
Önkormányzata, Tata Város Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi
kerületek önkormányzatai nem részesülhetnek.
A támogatás folyósítása egy összegben, 2017. január hónapban történik.
f) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak
támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

679,4 millió forint

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

679,4 millió forint
400 forint/fő

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

2 100,0 millió forint

A támogatást a megyei könyvtárat fenntartó megyeszékhely megyei jogú város és Szentendre
Város Önkormányzata igényelheti a könyvtár által az 5 000 főnél kisebb lakosságszámú könyvtári szolgáltató helyet működtető - településsel 2016. október 15-éig kötött megállapodások
alapján, a következők szerint:
ha) 1 000 fő lakosságszámú vagy az alatti település
FAJLAGOS ÖSSZEG:

668 300 Ft/település

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

1 060 760 Ft/település

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

1 002 460 Ft/település

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

300,0 millió forint

A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja szerint nyilvános könyvtárat fenntartó települési
önkormányzatot vissza nem térítendő támogatás illeti meg a települési nyilvános könyvtár
állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek,
berendezési tárgyainak gyarapítására.
A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat, illetve megyei könyvtárat fenntartó
önkormányzatok által a 2016. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra
fordított összegek (a továbbiakban: 2016. évi önkormányzati hozzájárulás) arányában kell
megállapítani.
A 2016. évi önkormányzati hozzájárulás megállapításakor nem vehetők figyelembe az állami
támogatások, a pályázati forrásból és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatásából
származó összeg.
A támogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
T = Ki*(Ei/ΣK)
ahol:
T = az önkormányzatot megillető támogatás összege
Ki= a 2016. évi önkormányzati hozzájárulás összege
Ei = az előirányzat összege
ΣK= a Ki országosan összesített összege.
Egy önkormányzatot ezen a jogcímen legfeljebb 30 000 000 forint támogatás illet meg.
Nem részesülhet támogatásban az az önkormányzat, amelynél a fenti képlet szerint a támogatás
számított összege nem éri el a 15 000 forintot. Ezen önkormányzatok kiadásait a végső támogatás
meghatározásánál nem kell figyelembe venni. Az emiatt fennmaradó összeget a támogatásban
részesülő önkormányzatok között kell felosztani.
A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok
2.a) pontja tartalmazza. A támogatás folyósítása 2017. április hónapban egy összegben történik.
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti
szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

11 630,6 millió forint

Az előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 11. §-ában és 12. §-ában
meghatározott, települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott nemzeti vagy
kiemelt minősítésű előadó-művészeti szervezetek művészeti és létesítménygazdálkodási célú
működési támogatására szolgál.
Az önkormányzatokat megillető, jogcímenként és szervezetenként megállapított támogatás
éves összegét az Emtv. 5/B. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott módon, az Előadóművészeti Bizottságok - a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács által véleményezett
- javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter állapítja meg.
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a) Színházművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

9 628,0 millió forint

Az előirányzaton belül:
aa) 2 793,8 millió forint szolgálja a nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek,
ab) 6 834,2 millió forint szolgálja a kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek
művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatását.
b) Táncművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

182,9 millió forint

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

1 819,7 millió forint

Az előirányzaton belül:
ca) 1 668,4 millió forint szolgálja a nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok,
cb) 151,3 millió forint szolgálja a nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok
támogatását.
A IV.1. pont a), b) és e) alpontjai, valamint IV.2. pont szerinti, a fenntartó önkormányzatokat
megillető támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter 2016. december 1-jéig állapítja
meg.
V. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS
A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint az e melléklet I.1.c), I.1.d), I.1.ba),
I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.e) és I.1.a) jogcímeken megillető támogatás összegéig (a
továbbiakban: beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő
támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és
kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a 2015. évi
iparűzési adóalap 0,55%-a, az alábbi differenciálás szerint:
No.

1.
2.
3.
4.
5.

Kategóriák a települési önkormányzat egy
lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint)
alsó határ
1
7 001
10 001
12 501
15 001

felső határ
7 000
10 000
12 500
15 000
17 500

Támogatáscsökkentés Kiegészítés mértéke a
mértéke a számított
beszámítás,
bevétel százalékában kiegészítés alapjának
százalékában
0
0
10
20
40

30
15
0
0
0
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

17 501
20 001
26 001
36 001
42 001
60 001
100 001

20 000
26 000
36 000
42 000
60 000
100 000
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60
85
95
100
105
110
120

0
0
0
0
0
0
0

Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó %-os támogatáscsökkentés a 312. kategóriákban 10 százalékponttal kisebb.
A számított bevétel számítása során az iparűzési adóalap a fővárosi és a kerületi
önkormányzatok között a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti
forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 2017. január 1-jén hatályos 3. §-a, illetve a
törvény melléklete szerint kerül megosztásra. Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó
szabályokat a Kiegészítő szabályok 1.c) alpontja tartalmazza. Budapest Főváros
lakosságszámaként az egy főre jutó adóerő-képesség számításakor a fővárosi kerületek együttes
lakosságszámát kell figyelembe venni.
A 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési
önkormányzattól – Budapest Főváros Önkormányzatának kivételével – a támogatáscsökkentés
beszámítás alapját meghaladó része (a továbbiakban: szolidaritási hozzájárulás alapja) a nettó
finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen az alábbi
differenciálás szerint:
No.

1.
2.
3.
4.
5.

Kategóriák a települési önkormányzat egy
lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint)
alsó határ
felső határ
32 001
36 000
36 001
50 000
50 001
100 000
100 001
150 000
150 001

Hozzájárulás mértéke a
szolidaritási hozzájárulás alapjának
százalékában
20
45
70
90
100

VI. TELJESÍTÉSI ADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KORREKCIÓS TÁMOGATÁS
Amennyiben az I.1. pont szerinti támogatás megállapítását követően az előirányzat e törvény
szerinti összege lehetőséget ad rá, a 2015. évi országosan összesített beszámolók és a 2015. évi
adóerő-képesség alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért
felelős miniszter (e pont alkalmazásában a továbbiakban együtt: miniszterek) 2016. december 23áig közösen dönthetnek korrekciós támogatás nyújtásáról, a következők szerint.
a) Kiegészítő támogatás állapítható meg az I.1.bb)-bd) pontok szerinti feladatokra abban az
esetben, ha a 2015. évi országosan összesített beszámolók alapján a települési önkormányzatok

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

országosan összesített nettó kiadása az alaptámogatások országosan összesített összegét
meghaladja. Ebben az esetben a miniszterek a korrekciós támogatás fajlagos összegének
megállapítására jogosultak.
b) A 2015. évi adóerő-képesség ismeretében a miniszterek az V. pont szerinti kategóriák és
támogatáscsökkentési és kiegészítési mértékek módosítására jogosultak, amely egyetlen
kategóriát sem érinthet hátrányosan.
A fajlagos összegeket, valamint a támogatáscsökkentési és kiegészítési mértékeket úgy kell
megállapítani, hogy az előirányzat a korrekciós támogatás biztosításával se lépje túl a törvényi
előirányzatot.
Kiegészítő szabályok:
1. Általános szabályok
a) Az e melléklet szerinti támogatások 2017. december 31-ig használhatók fel és elsősorban
működési célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként
akkor sem tervezhetők, ha a Kiegészítő szabályok valamely támogatás esetében lehetővé teszik a
felhalmozási kiadások elszámolását, és a felhalmozási kiadások nem veszélyeztethetik a
feladatokhoz kapcsolódó működtetési tevékenységeket, a feladat jogszabályokban rögzített
paramétereknek megfelelő ellátásához szükséges működési kiadások teljesítését.
b) A települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2016. november 1-jei állapotnak
megfelelő, a lakosságszámra és korcsoportba tartozók esetében – a III.3. a) és b) pont szerinti
támogatások kivételével – pedig a 2016. január 1-jei állapotnak megfelelő, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) adatait kell
figyelembe venni. A III.3. a) és b) pontja szerinti támogatásokat megalapozó lakosságszám
tekintetében a KEKKH 2015. január 1-jei állapotnak megfelelő adatait kell figyelembe venni.
c) Az I.1.c), III.2., III.5.b), III.6. és V. pontok szerinti adóerő-képesség figyelembe vétele a
következők szerint történik:
A 2015. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a
2016. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében szolgáltatott adatot a 2015. évi iparűzési
adóalap összegéről. A 2016. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében adatot nem
szolgáltató önkormányzat esetében az egy lakosra jutó elvárt iparűzési adó megegyezik az adatot
szolgáltató községi, nagyközségi önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóalapja - a
legalacsonyabb és legmagasabb egy lakosra jutó iparűzési adóalapú községi, nagyközségi
önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával - számított átlagával.
d) A II., III.3., III.4., III.5., III.6. pontjai szerinti támogatások a Mötv. alapján létrehozott
társulások útján ellátott feladatok után is igényelhetők.
e) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren
keresztül 2017. január 5-éig a települési önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e melléklet
I.1-I.3. pontok, II.1-II.4. pontok, III.2-III.7. pontok, IV.1. a)-h) alpontok és a IV. 2. pont szerinti,
valamint 2017. március 31-éig az e melléklet IV.1.i) pont szerinti támogatások települési
önkormányzatokat megillető összegét.
f) Az e melléklet szerinti támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
szabályait.

1779

1780

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

2. Az e melléklet szerinti támogatások meghatározásához, módosításához, a helyi
önkormányzatok egymás közötti, illetve a helyi önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő
feladat-, illetve intézmény átadás-átvételéhez kapcsolódó eljárásrend:
a) Támogatások meghatározása

No.

1.

Adatszolgált
atás
időpontja
az Ávr.
szerint

2.

az Ávr.
szerint

3.

az Ávr.
szerint

4.

az Ávr.
szerint

5.

az Ávr.
szerint

6.

az Ávr.

Támogatás
jogcíme
I.2.

Adatszolgáltatás alapja

a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz becsült
évi mennyisége (m3) alapján
II.1. és II.2. gyermeklétszám a 2016/2017.
nevelési évi nyitó (október 1jei) tényleges, a 2016.
december 31-ei állapotra
becsült adatok, a 2017/2018.
nevelési évi becsült adatok
alapján, illetve a vezetői
órakedvezmény miatti
pedagógus többletlétszám,
valamint a segítők létszáma a
becsült adatok alapján
II.3.
e tábla 2. pont szerinti
gyermeklétszámából a
2016/2017. nevelési évben
ténylegesen utaztatott
gyermekek, továbbá
2017/2018. nevelési évben az
utaztatott gyermekek becsült
száma
III.3.
éves becsült ellátotti adatok,
az a) és b) pontok esetében az
ellátási terület
III.4.
a bértámogatás
megállapításához az ellátottak
éves becsült száma; az
intézményüzemeltetési
támogatáshoz a 2016. évi
igénylés, valamint az
időarányos teljesítés és a 2017.
évi paraméterek
figyelembevételével 2017.
évre becsült adatok
III.5.
a bértámogatás

Adatszolgáltatás célja

a lakossági díjak csökkentését
célzó támogatás megalapozása
a felmért gyermeklétszám,
vezetői órakedvezmény miatti
pedagógus többletlétszám,
illetve segítők létszáma
alapján a 2017. évi
bértámogatás és
óvodaműködtetési támogatás
megalapozása

utaztatott gyermekek
támogatásának megalapozása

a III.3. szerinti jogcímek
támogatásának megalapozása
2017. évi szakmai dolgozók
bértámogatása és az
intézményüzemeltetési
támogatás megalapozása

a dolgozók bértámogatása és
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szerint

7.

az Ávr.
szerint

III.6.

8.

az Ávr.
szerint

III.7.

9.

az Ávr.
szerint

IV.1.h)

10.

2017.
február 26.

IV.1.i)
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megállapításához az éves
becsült ellátotti adatok és
feladatellátási helyek száma;
az üzemeltetési támogatás
megállapításához a 2017. évi
feladatellátás becsült adatai

az intézményi
gyermekétkeztetési
üzemeltetési támogatás
megalapozása

a rászoruló gyermekek
szünidei étkeztetése
támogatásának
megállapításához szükséges
adatok
a felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők és
szakemberek száma
2016. október 15-ei
tényadatok

a rászoruló gyermekek
szünidei étkeztetése
támogatásának megalapozása
a kiegészítő támogatás
megalapozása

a megyei könyvtárral
megállapodást kötő
önkormányzatok számának
felmérése a támogatásra
jogosult önkormányzatok
adatszolgáltatása alapján
Az önkormányzat által 2016. A települési önkormányzatok
évben saját bevételei terhére
könyvtári célú
könyvtári
érdekeltségnövelő
állománygyarapításra fordított támogatásának megalapozása
összeg

b) Támogatások évközi módosítása
No.

1.

Adatszolgált
atás
időpontja
2017. május
15.

Támogatás
jogcíme
I.2., II.1.,
II.2., II.3.,
II.4., III.3.,
III.4., III.5.,
III.6., III.7.

Adatszolgáltatás alapja

Finanszírozás kezdő hónapja

a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz becsült
évi mennyisége (m3)
módosítható; az óvodások
száma, a vezetői
órakedvezmény miatti
pedagógus többletlétszám,
illetve a segítők létszáma,
valamint a szociális jogcímek
esetében a becsült éves
ellátotti adatok és a felsőfokú
végzettségű
kisgyermeknevelők és
szakemberek száma

I.2. esetében 2017.
szeptember;
II.1., II.2., II.3., II.4., III.3.,
III.4.a) és III.5.a), III.6. és
III.7. esetében 2017. július;
III.4.b) és III.5.b) esetében
2017. augusztus
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2.

2017.
október 5.

7. szám

módosíthatók; a III.4. és III.5.
jogcímeknél a becsült éves
ellátotti adatok, és az
üzemeltetési támogatás
megállapításához a 2017. évi
feladatellátás becsült adatai
módosíthatók;
a III.6. jogcímnél az étkezési
adagszám módosítható
I.2., II.1., a nem közművel összegyűjtött 2017. december
II.2., II.3., háztartási szennyvíz becsült
II.4., III.3., évi mennyisége (m3)
III.4.a),
módosítható; az óvodások
III.5., III.6., száma, a vezetői
III.7.
órakedvezmény miatti
pedagógus többletlétszám,
illetve a segítők létszáma,
valamint szociális és
gyermekétkeztetési jogcímek
esetében a becsült éves
ellátotti adatok,az üzemeltetési
támogatás megállapításához a
2017. évi feladatellátás becsült
adatai és a felsőfokú
végzettségű
kisgyermeknevelők és
szakemberek száma
módosíthatók;
a III.6. jogcímnél az étkezési
adagszám módosítható

c) A települési önkormányzatok egymás közötti, illetve települési önkormányzaton kívüli (a
továbbiakban: önkormányzati körön kívüli) szervezetnek történő feladat-, illetve intézmény
átadás-átvétele
No.
1.

Adatszolgáltatás
időpontja
2017. május
15.

Támogatás
jogcíme
II.1., II.2.,
II.3., II.4.,

Adatszolgáltatás alapja

Finanszírozás kezdő hónapja

2017. szeptember 1-jével
történő fenntartóváltozás
jelzése, az a) pont szerinti
felmérés során megadott
adatok megbontásával,
továbbá a II.4. jogcím
esetében a minősített
pedagógusok
intézményváltásának jelzése

2017. szeptember
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2.

2017.
október 5.

III.3., III.4. 2017. július 1-jével történő
2017. július;
III.5., III.7. fenntartó-változás jelzése, az III.4. és III.5. esetében 2017.
a) pont szerinti felmérés során augusztus
megadott ellátotti adatok
megjelölésével,
a III.7. pont esetén a felsőfokú
végzettségű
kisgyermeknevelők és
szakemberek
intézményváltásának jelzése
II.4., III.3., 2017. december 1-jével
2017. december
III.4.a),
történő fenntartóváltozás
III.5.a), III.7. jelzése, az a) pont szerinti
felmérés során megadott
adatok megbontásával,
továbbá a II.4. jogcím
esetében a minősített
pedagógusok, a III.7. pont
esetén a felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők és
szakemberek
intézményváltásának jelzése,

A települési önkormányzat önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő átadás-átvétel
esetén az átadást, átvételt tanúsító okmányokat a felmérés lezárását követően a Kincstárnak küldi
meg. A kérelemhez mellékelni kell az átadó és az átvevő között kötött megállapodást, az átadásátvételről szóló képviselő-testületi, illetve társulási tanácsi határozat kivonatát, az átvevő
feladatellátáshoz szükséges működési engedélyét (szociális ellátások esetében a szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzést igazoló dokumentumot), valamint a feladatot átadó és átvevő
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az e törvény alapján számára biztosított támogatások
igényléséről vagy lemondásáról gondoskodott.
Az egyrészről települési önkormányzatok, másrészről települési, területi nemzetiségi
önkormányzatok, országos nemzetiségi önkormányzatok, központi költségvetési szervek,
valamint nem állami szervezetek közötti feladat-, illetve intézmény átadása-átvétele esetén,
amennyiben az intézmény átadás-átvételének időpontja (tényleges átadás-átvétel) nem esik egybe
a c) pont szerinti táblázatban szereplő fenntartóváltási időpontokkal (finanszírozási átadásátvétel), úgy ezen időpontig az érintett felek a finanszírozást pénzeszköz-átadással, -átvétellel
egymás közötti megállapodás útján rendezik. A finanszírozási átadás-átvétel időpontjáig
időarányos támogatás abban az esetben illeti meg a feladatot, intézményt átadó települési
önkormányzatot, ha a feladatot átvevő az intézmény, szolgáltatás tekintetében a tényleges átadásátvétel időpontjától kezdve működési engedéllyel (szociális ellátások esetében a szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzést igazoló dokumentummal) rendelkezik. Ellenkező esetben a
feladatot, intézményt átadó települési önkormányzat köteles lemondani a tényleges átadás-átvétel
időpontjától a finanszírozási átadás-átvétel időpontjáig tartó időszakra jutó időarányos
támogatásról.

1783

1784

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

Az ellátottak arányában kell megosztani:
- a III.4.b) alpont szerinti támogatást az időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalanok tartós
bentlakást nyújtó szociális intézményeinek, illetve a gyermekek átmeneti gondozásával
kapcsolatos feladatok,
- a III.5.b) alpont szerinti támogatást az intézményi gyermekétkeztetési feladat települési
önkormányzatok közötti átadás-átvétele esetén.
Ha a települési önkormányzat önkormányzati körön kívüli szervezetnek ad át
- óvodaintézményt, úgy a II.2. és II.3. jogcímek szerinti,
- III.4. jogcím szerinti intézményt, úgy a III.4.b) alpont szerinti,
- intézményi gyermekétkeztetési feladatot, úgy a III.5.b) alpont szerinti
támogatásról, vagy annak az átadással érintett ellátottakkal arányos, illetve időarányos részéről le
kell mondania.
Ha a települési önkormányzat önkormányzati körön kívüli szervezettől vesz át
- III.4. jogcím szerinti intézményt, úgy a III.4.b) alpont szerinti támogatást a b) pont szerinti
táblázat 1. alpontja szerint 2017. május 15-éig igényelheti meg
- intézményi gyermekétkeztetési feladatot, úgy a III.5.b) alpont szerinti támogatást a b) pont
szerinti táblázat 1. alpontja szerint 2017. május 15-éig, illetve a b) pont szerinti táblázat 2.
alpontja szerint 2017. október 5-éig igényelheti meg arra az időszakra, amikor a feladatot ellátja.
3. Az I. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
a) A I.1.a) alpont szerinti számított alaplétszám számításakor a település típusára, a
lakosságszám-kategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat az alábbi
táblázat szerint kell figyelembe venni:
No.

Lakosságszám alsó és felső határa
a

A.
A.l.
A.2.
A.3.
B.
B.l.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.
C.
C.1.
C.2.
C.3.
D.
D.1.
D.2.
D.3.

Elismert köztisztviselői létszám
minimum
maximum
c
d

b
Községek
2 000-3 000
3 001-5 000
5 001-10 800

6
8
14

8
14
23

10
19
26
40
58
Megyei jogú városok
76
135
200
Fővárosi kerületek
64
112
131

19
26
40
58
85

Városok
1 100-5 000
5 001-10 000
10 001-20 000
20 001-34 900
34 901-43 400
33 710-60 000
60 001-100 000
100 001-204 800
23 524-60 000
60 001-100 000
100 001-134 700

135
200
282
112
131
157
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b) A I.1.a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó korrekciós tényezők a következők:
ba) közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosságszáma alapján:
Megnevezés
ba.1)

ba.2)

ba.3)

Fenntartó
Fenntartó
önkormányzatok száma
önkormányzatok
együttes lakosságszáma
3 000 fő alatt
2-5 önkormányzat
6-7 önkormányzat
8-9 önkormányzat
10 vagy több
önkormányzat
3 000-5 000 fő között
3-5 önkormányzat
6-7 önkormányzat
8-9 önkormányzat
10 vagy több
önkormányzat
5 000 fő felett
3-5 önkormányzat
6-7 önkormányzat
8-9 önkormányzat
10 vagy több
önkormányzat

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

bb) közös hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2016.
december 1-jei állapotnak megfelelő száma alapján (ide nem értve az átalakult nemzetiségi
önkormányzatot):
bb.1) 2-3 nemzetiségi önkormányzat: 0,04,
bb.2) 4 vagy több nemzetiségi önkormányzat: 0,07,
bc) közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat: 0,04.
c) Az I.1. pont szerinti támogatás elszámolásának államháztartásról szóló jogszabályok szerinti
felülvizsgálata során, ahhoz kapcsolódóan a Kincstár betekinthet az önkormányzatnál
rendelkezésre álló, adótitkot is tartalmazó okiratokba, dokumentumokba, az idegenforgalmi adó
és iparűzési adó bevallásokba.
d) Az I.1.b) alpont szerinti támogatások megállapításakor a kiválással érintett
önkormányzatnak a FÖMI adatbázis I.1.ba) alpont szerinti és az OSAP-jelentés I.1.bb) és
bd) alpont szerinti adatait lakosságarányosan meg kell osztani a 2014. évben megalakult
önkormányzattal. Amennyiben a 2014. évben megalakult önkormányzat és az az önkormányzat,
amelyből kivált megállapodik az I.1.b) alpont támogatást megalapozó adatok két település közötti
megbontásáról, úgy e támogatásokat az önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással
rendezik.
e) Amennyiben az OSAP-jelentés I.1.bb)-bd) alpont szerinti támogatást megalapozó adatok
magasabbak, mint az ezen időpont szerinti tényleges adatok, úgy az OSAP-jelentés 2017. június
30-áig történő - javítása alapján az I.1.bb)-bd) alpontokhoz kapcsolódó támogatásokban történő
változások finanszírozása augusztus hónaptól történik.
f) Az I. pontban szereplő támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok:
fa) Az I.1.a)-e) alpontok szerinti támogatások e melléklet V. pontja szerinti Beszámítással
csökkentett, kiegészítéssel növelt és VI. pont szerinti korrekcióval növelt együttes összege

1786

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal
kapcsolatos kiadásokra, illetve turisztikai kiadásokra használható fel.
Turisztikai kiadások alatt különösen a turisztikai fejlesztések, helyi/térségi turisztikai
desztinációs menedzsment szervezetnek működésre és fejlesztésre történő forrásátadás, a
település közigazgatási területén található turisztikai vonzerőkkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos
marketing kiadások (kutatás, promóció, oktatás), turisztikai vonzerővel bíró rendezvényekkel,
garantált programokkal kapcsolatos költségek, műemlékek turisztikai célú felújítása,
látogathatóvá tétele, továbbá a turizmus által érintett területek, a turisztikai vonzerők és
szolgáltató helyek környezetében infrastrukturális (utak, parkolók, turisztikai információs táblák,
kerékpárutak, jelzett turistaútvonalak) és városképi (zöldfelületek, díszkivilágítás, díszburkolat)
elemek létesítése, karbantartása, fenntartása ismerhető el.
fb) Az I.2. jogcím szerinti támogatás kizárólag a támogatás céljának megfelelően, a lakossági
ráfordítások (díjak) csökkentésére fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag a „Szennyvíz
gyűjtése, tisztítása és elhelyezése”, valamint a „Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
fc) Az I.4. és I.5. jogcímek szerinti támogatások az adott pontban leírtak szerint használhatóak
fel.
fd) Az I.3. pont szerinti támogatás a határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége
érdekében felmerülő működési célú kiadásokra használható fel, a személyi jellegű kiadások
kivételével. A támogatás szempontjából kizárólag a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása”, valamint a „Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások” kormányzati
funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
4. A II. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
a) Az óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők
bértámogatása az alábbiak figyelembevételével történik.
Vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám számítása
2016/2017. nevelési évre:
2017/2018. nevelési évre:
ahol:
Vk1; Vk2 = a 2016/2017., illetve a 2017/2018. nevelési évben a vezetői órakedvezményből
adódó létszámtöbblet,
V1; V2 = a Nkt. 1. melléklete szerinti vezetők kötelező létszáma, de legfeljebb
- 2017. év első 8 hónapjában a 2016/2017. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelési
statisztika szerint ténylegesen foglalkoztatott,
- 2017. év utolsó 4 hónapjában a 2017/2018. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelési
statisztikai állapotra becsült
vezetői létszám.
Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a köznevelési statisztikában
szerepeltetett vezetői létszám alapján történik.

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

Vi1; Vi2 = a V1 és V2 vezetői létszámra - a Nkt. 5. mellékletében - megállapított kötelező
nevelési óraszámának, óvodai foglalkozásai számának összege.
b) A Nkt. szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény esetében a II.1-II.3. jogcímek
szerinti támogatásokat kizárólag az óvoda intézményegységre vonatkozó létszámadatok alapján
kell megállapítani.
c) A II. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok
A II.1.-II.3. és II.4. jogcímek szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett
óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt
vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás szempontjából kizárólag a
„Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai”, a „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai”, az „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”, valamint a „Gyermekétkeztetés
köznevelési intézményben” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
a) Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (idős és hajléktalan személyeket
ellátó tartós és átmeneti szociális intézményben, valamint gyermekek átmeneti gondozását
biztosító intézményben), amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak
végleges elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen egészségügyi vagy egyéb okból - távollévőket is figyelembe kell venni. Az intézményi
jogviszony egy év folyamatos távollét esetén megszűnik.
b) A települési önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt.
97. §-a szerinti ellátási szerződés, illetve az önkormányzatok egymás közötti, a Mötv. 41. § (6)
bekezdése alapján kötött szerződés keretében történő ellátása esetén a támogatás igénylésére a
szolgáltatás, illetve az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett fenntartója jogosult. E
szabály alól kivételt képez a III.3.a)-b) és a III.5.a) alpont szerinti jogcím, amely esetében az
adott alpont szerinti feladatra nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés esetén is az a
települési önkormányzat jogosult a támogatás igénylésére, amely számára szerződés alapján a
nem állami fenntartó biztosítja az ellátást.
c) A b) pontban szereplő kivétellel a III.3. és III.4. jogcímek szerinti támogatásokat azok a
települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek
- az adott szociális szolgáltatás, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenység tekintetében a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, és
- a Szoctv. 58/A. §-a, illetve a Gyvt. 145. §-a alapján az adott szociális, gyermekjóléti
szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra, feladatmutatóra
befogadást nyertek, vagy a támogatásra befogadás nélkül is jogosultak.
d) A III.3. jogcím szerinti feladatok esetében a társulásoknak járó magasabb támogatás akkor
igényelhető, ha
- a feladat ellátásáról a Mötv. szerinti önkormányzati társulás saját fenntartású intézménye,
szolgáltatója útján gondoskodik, és
- a feladat ellátásában részt vevő települési önkormányzatok önállóan az adott feladat ellátását
nem biztosítják, az adott feladat tekintetében nincs szolgáltatójuk, intézményük bejegyezve a
szolgáltatói nyilvántartásba, valamint
- a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosságszáma
= a c)-d) és f)-i) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 3 000 fő,
= a jb)-k) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 5 000 fő,
- az adott feladathoz járó alaptámogatás igénylésére az önkormányzat jogosult.
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e) Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás
szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe.
f) A III.3. és III.4. jogcímek szerinti támogatások igénybevételének feltétele az ellátott
adatainak - a Szoctv. 20/C. § (1)-(4) bekezdései, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdései
szerinti - nyilvántartásba vétele, valamint a külön jogszabály szerinti időszakos jelentési
kötelezettség teljesítése. A támogatás igénybevételére a fenntartó attól az időponttól jogosult,
amikor a nyilvántartásba vettek ellátását az időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte. Ha
a települési önkormányzatok egymás közötti és önkormányzati körön kívüli feladat-, illetve
intézmény átadása-átvétele következtében az érintett felek a finanszírozást - a Kiegészítő
szabályok 2.c) alpontja szerint - pénzeszköz-átadással, -átvétellel egymás közötti megállapodás
útján rendezik, úgy a nyilvántartásba vétel és az időszakos jelentési kötelezettség teljesítése az
átvevő fenntartó tekintetében vizsgálandó.
g) A III.3. és III.4. jogcímek szerinti támogatások teljes összege abban az esetben jár, ha a
szolgáltatás, intézmény a tárgyév egészében szerepel a szolgáltatói nyilvántartásban.
Amennyiben a III.3. és III.4. jogcímek szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben
működik, a támogatás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése
hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzés adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen időponttól
jogszerűen működik, e hónapra a támogatás igénybe vehető.
h) A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben - kivéve a
hajléktalanok nappali intézményét - a Szoctv. 92/K. § (5)-(6) bekezdései alapján az ellátottak
száma egyetlen napon sem haladhatja meg:
- nappali intézmény esetén - a nappali melegedő kivételével - a szolgáltatói nyilvántartásban
meghatározott férőhelyszám 110%-át,
- bentlakásos intézmény esetén a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám
105%-át,
- mindkét intézménytípus esetében éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%-át.
Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a
szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott ellátotti létszám 110%-át, éves átlagban pedig annak
100%-át.
i) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások egyidejű igénybevételére
vonatkozó szabályok:
ia) Ha az ellátott ugyanazon a napon több szolgáltatótól, intézménytől, hálózattól, illetve
székhelytől, telephelytől (a továbbiakban együtt: engedélyes) is ugyanabban - a III.3. c)-d) és f)k) pontjai szerint támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3)
bekezdésének hatálya alá nem tartozó (e melléklet alkalmazása során a továbbiakban:
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott) - szociális szolgáltatásban vagy gyermekek
napközbeni ellátásában részesül, a támogatás szempontjából az adott napon ellátottként csak
annál az engedélyesnél vehető figyelembe, amelyik az ellátottról előbb teljesítette a f) alpont
szerinti időszakos jelentést.
ib) Az ia) alpont szerinti rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha az ellátott ugyanazon a
napon több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekek átmeneti
gondozásába tartozó ellátásban részesül.
ic) Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől részesül hajléktalan személyek nappali
ellátásában, a támogatás szempontjából az ellátott valamennyi engedélyesnél figyelembe vehető.
id) Szociális étkeztetés esetén - a népkonyha kivételével - a támogatás szempontjából nem
vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen
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ida) a demens személy időskorúak nappali ellátásában,
idb) fogyatékos személyek nappali ellátásában,
idc) pszichiátriai betegek nappali ellátásában,
idd) szenvedélybetegek nappali ellátásában vagy
ide) hajléktalan személyek nappali ellátásában
is részesül.
ie) Házi segítségnyújtás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott
arra a napra, amelyen nappali ellátásban is részesül.
if) Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális alapszolgáltatás esetén a
támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekjóléti alapellátásban,
gyermekvédelmi szakellátásban vagy szociális szakosított ellátásban is részesül, az ig)-il)
alpontokban meghatározott kivételekkel.
ig) Szociális étkeztetés esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha
ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan személyek átmeneti szállásán
bentlakásos szociális intézményi ellátásban, családok átmeneti otthonában átmeneti gondozásban
vagy támogatott lakhatásban is részesül.
ih) Hajléktalan személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell
venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan személyek
átmeneti szállásán bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül.
ii) Időskorúak nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az
ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi
ellátásban is részesül.
ij) Fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell
venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon fogyatékos személyek rehabilitációs célú
lakóotthonában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban is
részesül.
ik) Pszichiátriai betegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell
venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonában
vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül.
il) Szenvedélybetegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni
az ellátottat, ha ugyanazon a napon szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthonában vagy
éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül.
im) Bölcsődei ellátás keretén belül biztosított intézményi vagy szolgáltatási forma
igénybevétele (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde) esetén a
támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen a bölcsődei
ellátás egy másik intézményi vagy szolgáltatási forma igénybevétele során is (bölcsőde, mini
bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde) ellátásban részesül.
in) Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekjóléti alapellátás esetén a
támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított ellátásban vagy a Gyvt.
139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó gyermekvédelmi szakellátásban is részesül, az
io) alpontban foglalt kivétellel.
io) Bölcsődei ellátás igénybevétele esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az
ellátottat, ha ugyanazon a napon otthont nyújtó ellátásban is részesül.
ip) Ugyanarra a napra ugyanazon ellátott a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe
több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított ellátás esetén.
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iq) A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe támogató
szolgáltatás esetén az adott napon az azzal az ellátottal teljesített feladategység, aki ugyanazon a
napon a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem
tartozó
- szociális szakellátásban – az éjjeli menedékhely, fogyatékos személyek gondozóháza,
időskorúak gondozóháza, idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, fogyatékos
személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú
lakóotthona vagy fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona támogatott
lakhatás kivételével – vagy
- gyermekvédelmi szakellátásban – otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás,
utógondozás kivételével –
is részesül.
ir) A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe
- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10
kódkönyv F 20-29 vagy 31-33 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített
feladategység, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető
feladatmutató 10 százalékát,
- szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10
kódkönyv F 10-19 és F6300 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített
feladategység, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető
feladategység 30 százalékát,
- közösségi alapellátás esetén az adott napon az azzal az ellátottal teljesített
feladategység, aki ugyanazon a napon a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a
Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó
= gyermekjóléti alapellátásban – a gyermekjóléti szolgáltatás kivételével –,
= szociális szakellátásban – az éjjeli menedékhely, pszichiátriai betegek
rehabilitációs célú lakóotthona, a szenvedélybetegek rehabilitációs célú
lakóotthona és a támogatott lakhatás kivételével – vagy
= gyermekvédelmi szakellátásban
is részesül.
is) Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is igénybe vesz pszichiátriai betegek
részére nyújtott közösségi alapellátást vagy szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi
alapellátást, az adott napon a vele teljesített feladategységet annál az engedélyesnél kell
figyelembe venni, amely az ellátott után – a szolgáltatások igénybe vevőinek a Szoctv. 20/C. §ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi
elektronikus nyilvántartási rendszerben – az időszakos jelentési kötelezettségét előbb teljesítette.
j) A III.3.ja) alpont esetében
ja) a bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratottnak az a gyermek minősül, akit az intézménybe
felvettek, beírattak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben;
jb) a nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárvatartás idején az ügyeletet biztosító
intézményben kell jelenteni az áthelyezett, beíratott gyermeket (továbbiakban: ügyeletes ellátás).
Abban a hónapban, amikor a beíratott gyermek ügyeletes ellátást is igénybe vesz, - a III.3.ja)
alpontban előírt legfeljebb 10 napos hiányzási határérték szempontjából - a beíratása szerinti és
az ügyeletes intézmény szerinti hiányzási napokat egybe kell számítani. Az ügyeletet biztosító
intézményben a gyermekek létszáma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói
nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 120%-át. Az intézmény nyári zárvatartása idején a
támogatás azon beíratott gyermek után vehető igénybe, aki az adott hónapban az intézménnyel
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jogviszonyban állt és a napi nyilvántartási rendszerben megjelent. Amennyiben az intézmény a
hónap egyetlen napján sem tart nyitva, abban az esetben támogatás arra a hónapra nem vehető
igénybe;
jc) amennyiben a gyermek első alkalommal (beszoktatás első napja) jelenik meg beíratottként
az intézményben és a napi nyilvántartásban, de nem egész hónapra, akkor a támogatás - III.3.ja)
alpontban előírt legfeljebb 10 napos hiányzási határérték figyelmen kívül hagyásával - a
ténylegesen igénybe vett napok száma alapján jár, feltéve, hogy ezeken a napokon a gyermek
jogviszonyban is állt az intézménnyel;
jd) a napi nyilvántartási rendszerben vezetett adatoknak és a bölcsődében, mini bölcsődében
rendszeresített napi jelenlét kimutatásának egyezni kell.
k) A III.4.a) alpontban a segítő munkatársak, illetve a III.4.b) alpontban az elismert
intézményvezető létszámának meghatározása az alábbi paraméterek figyelembevételével történik:
Megnevezés
Intézményvezető/Szakmai vezető
Segítő:
- időskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek tartós
bentlakásos ellátása esetén: a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete szerint az adott ellátásra
vonatkozó, kötelező létszámnormában szereplő munkakörök
(intézményvezető kivételével)
- gyermekek átmeneti gondozása esetén: a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 1. számú melléklete szerint az adott ellátásra vonatkozó, kötelező
létszámnormában szereplő munkakörök (intézményvezető/szakmai vezető
kivételével)

Finanszírozás
szempontjából
elismert létszám
1 fő
4 ellátottra 1 fő

l) Amennyiben a III.4. jogcím szerinti szociális szakosított ellátást, gyermekek átmeneti
gondozását biztosító intézmény egyéb ellátotti csoportokról - pl. fogyatékos személyekről,
pszichiátriai és szenvedélybetegségben szenvedőkről, gyermekvédelmi szakellátásban
részesülőkről - is gondoskodik, úgy az intézményüzemeltetési támogatáshoz az
intézményüzemeltetési kiadást meg kell osztani, és az adatszolgáltatás során kizárólag az
időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátásának, illetve a
gyermekek átmeneti gondozásának adatait lehet szerepeltetni.
m) A III.5. jogcím szempontjából az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi étkeztetést
igénybe vevő gyermekek, tanulók 2017. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma
alapján tervezhető, illetve igényelhető a támogatás. Az intézményi étkeztetésben részt vevők
számának megállapításánál egy fő - függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz csak egy létszámként és egy intézménynél szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy
fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg
főétkezés biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás illetve térítési díjkedvezményre való jogosultság esetén az azt alátámasztó irat is.
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Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani
óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi, externátusi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai
étkeztetés esetén 185 nappal. A szünidőben szervezett napközi ellátás (ideértve az üdültetés,
táboroztatás, egyéb szabadidős program, illetve egyéb szünidei étkeztetéseket is) részt vevőinek
létszáma az előbbi számításokban nem vehető figyelembe.
A Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében, mini
bölcsődében elhelyezett gyermekek esetében az intézményi gyermekétkeztetésben ellátottak
számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével
meghatározott gondozási napok száma osztva 230-cal, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti,
naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási
napok száma osztva 230-cal.
A települési önkormányzat által fenntartott fogyatékos személyek nappali intézményében
elhelyezett gyermekek intézményi étkeztetése esetén az ellátottak számának meghatározása:
tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők
látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti
7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével - osztva 251gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők.
n) A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok
A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel, a
következők mellett:
na) a III.1. jogcím szerinti támogatást a települési önkormányzat kizárólag a 2017. évi januárdecember hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékra és annak szociális
hozzájárulási adójára használhatja fel,
nb) a III.2. jogcím szerinti támogatás a 3. melléklet IV. 6. pont szerinti ellátások önrészére, a
III.3. és III.5. jogcímek szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami
támogatással nem fedezett részére, az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának szociális
alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű
pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának
települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható. A támogatás
szempontjából kizárólag az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain, illetve a „Rövid
időtartamú közfoglalkoztatás”, a „Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás”, a „Hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás”, a „Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú
kölcsönző részére)”, az „Országos közfoglalkoztatási program”, a „Közfoglalkoztatási
mintaprogram”, a „Lakáshoz jutást segítő támogatások”, a „Lakóingatlan szociális célú
bérbeadása, üzemeltetése”, a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” kormányzati
funkciókon, valamint az nc) és ne) pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt
kiadások vehetők figyelembe,
nc) a III.3.a)-m) alpontok között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás szempontjából
kizárólag a „Család- és gyermekjóléti szolgáltatás”, „Család- és gyermekjóléti központ”, a
„Szociális étkeztetés”, a „Házi segítségnyújtás”, a „Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”,
az „Időskorúak nappali ellátása”, a „Demens betegek nappali ellátása”, a „Fogyatékossággal élők
nappali ellátása”, a „Pszichiátriai betegek nappali ellátása”, a „Szenvedélybetegek nappali
ellátása”, a „Hajléktalanok nappali ellátása”, a „Bölcsődei ellátás”, a „Gyermekek egyéb
napközbeni ellátása”, a „Hajléktalanok átmeneti ellátása”, a „Támogató szolgáltatás fogyatékos
személyek részére”, a „Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása” és a„Szenvedélybetegek
közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)” kormányzati funkciókon elszámolt
kiadások vehetők figyelembe,
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nd) a III.4. jogcím szerinti támogatás a támogatással érintett intézmények működési és
felhalmozási kiadásaira fordítható, azzal, hogy a III.4.a) és III.4.b) alpontok között
átcsoportosítás hajtható végre. E támogatást az önkormányzat a családok átmeneti otthonából év
közben kikerülők otthontalanságának megszüntetéséhez is felhasználhatja. A támogatás
szempontjából kizárólag a „Gyermekek átmeneti ellátása”, az „Időskorúak átmeneti ellátása”, a
„Demens betegek átmeneti ellátása”, az „Időskorúak tartós bentlakásos ellátása”, a „Demens
betegek tartós bentlakásos ellátása”, a „Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása” kormányzati
funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
ne) a III.5. jogcím szerinti támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak
megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat
is) számolható el, azzal, hogy a III.5.a)-b) alpontok szerinti támogatások egymás között
átcsoportosíthatók. A III.5.a)-b) pontok szerinti támogatás szempontjából kizárólag a
„Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, valamint a „Gyermekétkeztetés bölcsődében,
fogyatékosok nappali intézményében” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők
figyelembe,
nf) a III.6. pont szerinti támogatás szempontjából kizárólag az „Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
ng) a III.7. jogcím szerinti támogatás kizárólag a 2017. évi január-december hónapokban
fizetendő, a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező
kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez és annak szociális hozzájárulási adójához
használható fel. A támogatás szempontjából kizárólag a „Bölcsődei ellátás” kormányzati
funkción elszámolt kiadás vehető figyelembe.
6. A IV. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
a) A támogatások felhasználását a Kult. tv. 45. § (5) bekezdés d) pontja, illetve 68. § (3)
bekezdés d) pontja szerinti beszámolókban is szerepeltetni szükséges.
b) A IV.1. d), h) és i) alpontok szerinti támogatások felhasználásáról az önkormányzat
2018. február 28-áig adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a
kultúráért felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti.
c) A IV. pont szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok
A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel,
figyelembe véve a szakmai jogszabályok előírásait, a következők mellett:
ca) A IV.1.a) és IV.1.e) alpontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a „Múzeumi
gyűjteményi tevékenység”, a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, a
„Múzeumi kiállítási tevékenység”, valamint a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
cb) A IV.1.b) alpont szerinti támogatás a Kult. tv. 66. §-ában foglalt feladatok
megvalósításához kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai, dologi kiadások és
felhalmozási kiadások finanszírozására használható fel. A támogatás terhére elszámolhatóak a
könyvtári szakpolitikai programok területi szintű koordinációjának és megvalósításának kiadásai
is.
A támogatás szempontjából kizárólag a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”, a
„Könyvtári állomány feltárása, megőrzése és védelme”, valamint a „Könyvtári szolgáltatások”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
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Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum
vásárlásra fordítja, ideértve a nemzetiségi nyelvű könyvtári dokumentumok beszerzését is, úgy a
támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
cc) A IV.1.c) és IV.1.g) alpontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a
„Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, a „Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, a „Közművelődés - egész életre kiterjedő
tanulás, amatőr művészetek”, valamint a „Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
cd) A IV.1.d) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok:
cda) a támogatás szempontjából kizárólag a cb) és cc) pontokban szereplő kormányzati
funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
cdb) amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem közművelődési
intézmény, közösségi színtér működtetésére fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő
összegre nem jogosult.
cdc) Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat
fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására
fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
cdd) az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás legalább 15%-át
könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására és a Kult. tv. 76. § (2)
bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra kell
felhasználnia.
ce) A IV.1.f) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok:
cea) a támogatás szempontjából kizárólag a ca), cb) és cc) pontokban szereplő kormányzati
funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
ceb) Budapest Főváros Önkormányzatának a támogatást a Budapesti Művelődési Központ, a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum működésének és
feladatellátásának biztosításához kapcsolódó működési és felhalmozási kiadásokra kell
felhasználnia,
cec) amennyiben Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárra jutó
támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás
20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
cf) A IV.1.h) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok:
cfa) a támogatás szempontjából kizárólag a cb) pontban szereplő kormányzati funkciókon
elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
cfb) a támogatást az 5000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező települési önkormányzat
által a megyei könyvtárral kötött kistelepülési megállapodás alapján igénybe vett, a Könyvtári
Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KSZR) által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez
kapcsolódó kiadásokra lehet felhasználni,
cfc) ha a megyei könyvtár a KSZR szolgáltatás megszervezéséhez megállapodást köt a városi
könyvtárral, a városi könyvtár által ellátott feladatok költségeinek fedezetéről e támogatás keretei
között a megyei könyvtár gondoskodik.
cg) A IV.1.i) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok:
cga) a támogatás szempontjából kizárólag a cb) pontban szereplő kormányzati funkciókon
elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
cgb) a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési
tárgyainak gyarapítására fordított összeg a támogatás 30%-át nem haladhatja meg.
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ch) A IV.2.a) alpont szerinti támogatás szempontjából kizárólag a „Színházak tevékenysége”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
ci) A IV.2.b) és IV.2.c) alpontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a „Művészeti
tevékenységek (kivéve: színház)” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők
figyelembe.
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3. melléklet a 2016. évi XC. törvényhez

3. melléklet a 2016. évi … törvényhez
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
I. Működési célú támogatások
1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
Előirányzat:

4 500,0 millió forint

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

100,0 millió forint

Az előirányzat azon helyi önkormányzat támogatására szolgál, amely a kéményseprő-ipari
tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a
közszolgáltatási szerződés lejártáig a közszolgáltatást biztosítja. A támogatást a helyi
önkormányzat pályázati úton igényelheti a közszolgáltatás 2015. július 1-jei állapot szerinti
közszolgáltatási díjának megtérítésére. Az igényelhető összeget a közszolgáltatási díjból
befolyó bevétel csökkenti.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő
támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
tárgyévi térítésmentes ellátásához szükséges becsült adat alapján egy összegben történik,
felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.
3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása
Előirányzat:

1 770,0 millió forint

Az előirányzat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális feladatainak, elsősorban
a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ és a Pannon Filharmonikusok működésének
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támogatására szolgál. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a kultúráért felelős
miniszter – mint támogató – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzattal a helyi
önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést. A támogatás
teljes összegének folyósítása a szerződéskötést követő 30 napon belül történik, felhasználási
határideje tárgyév december 31-e.
4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása
Előirányzat:

15 000,0 millió forint

Az előirányzat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4)
bekezdés c) pontja szerinti, a Budapest Főváros Önkormányzata által kötelezően ellátandó
feladatok támogatására szolgál. A támogatás a fővárosi helyi közösségi közlekedés 2017. évi
működésének támogatására fordítható.
A támogatás nem haladhatja meg a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról,
valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a
továbbiakban: EK rendelet) alapján megállapított, a fővárosi helyi közlekedési közszolgáltatás
ellátása során felmerülő veszteséget.
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása részletekben, időarányosan történik,
felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.
A közlekedésért felelős miniszter – mint támogató – a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével Budapest Főváros
Önkormányzatával a támogatás felhasználásának szabályairól támogatási szerződést kötnek.

5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
Előirányzat:

2 050,0 millió forint

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

Gázüzemű autóbusz
(LPG és CNG)

Trolibusz

1,00

1,75

1,75
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Elektromos és dízelelektromos hajtású
autóbusz, villamos
2,90

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

250,0 millió forint

a) Önkormányzati pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása
Előirányzat:

200,0 millió forint

Az előirányzat a települési önkormányzatok pénzügyi-gazdálkodási feladatai ellátása
feltételeinek javítását szolgálja. A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton
igényelhetik.
A támogatás az államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók
személyi juttatásaira, továbbképzésére, az önkormányzat által alkalmazott könyvelő
programokra, az adatszolgáltatásokhoz kötődő eszközbeszerzésre fordítható.
A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő
támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának
határideje tárgyév december 31-e.
b) Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása
Előirányzat:

50,0 millió forint

A központi költségvetés - az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása
érdekében - támogatást biztosít az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen időben,
és kiváló minőségben teljesítő települési önkormányzatok számára.
A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.
A támogatás az államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók
egyszeri elismerésére fordítható.
A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő
támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának
határideje tárgyév december 31-e.
7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása
Előirányzat:

300,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a megyei önkormányzatok 2017. évi váratlan kiadásai támogatására
a bevételeik figyelembevételével.
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A támogatást a megyei önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter együttesen, legkésőbb 2017. november 30-áig dönt.
A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet
a) vissza nem térítendő támogatás, melynek felhasználási határideje a tárgyévet követő év
november 30-a, kivéve, ha a támogatói okirat más határidőt állapít meg,
b) visszatérítendő támogatás, melynek visszafizetési határideje a támogatói okiratban
szereplő határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év november 30-a.
8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt
közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása
Előirányzat:

280,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján
a közérdekű szolgáltatónak az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem
fedezhető, indokolt többletköltségei megtérítésére az ellátásért felelős települési
önkormányzatokon keresztül.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) javaslatát követően dönt.
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyösszegben, előfinanszírozás keretében a
közérdekű közszolgáltató kijelölése megszűnéséig vagy az új közszolgáltatási szerződés
alapján történő közszolgáltatás megkezdéséig történik, a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter döntését követő 15 napon belül. A folyósítás feltétele, hogy az ellátásért felelős
önkormányzat az előző évre vonatkozó elszámolást az éves költségvetési beszámolójában
teljesítse, amennyiben ez nem történt meg a miniszteri döntést megelőzően, akkor az
elszámolást követő 15 napon belül kerülhet sor a folyósításra. A támogatás felhasználásának
határideje a tárgyév december 31-e.
Amennyiben a közérdekű szolgáltatót annak 2016. évi beszámolójának ellenőrzését
követően a MEKH tájékoztatása alapján többlettámogatás illeti meg, a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter dönt az elfogadottan elszámolt többletköltségről, és
gondoskodik az előfinanszírozással nem fedezett résznek az ellátásért felelős települési
önkormányzatokon keresztül támogatásként történő biztosításáról.
9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatása
Előirányzat:

3 000,0 millió forint

Az előirányzat az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat
szociális célú tüzelőanyag – tűzifa vagy barnakőszén – vásárlásának támogatására szolgál.
A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő
támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának
határideje tárgyévet követő év március 31-e.
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II. Felhalmozási célú támogatások
1. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
Előirányzat:

300,0 millió forint

A támogatást a települési önkormányzatok a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami
révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására,
felújítására és fejlesztésére, valamint kivételes esetben új eszköz beszerzésére pályázati úton
igényelhetik. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok esetén lehetőség
van a működtetés támogatására is. A működtetésre szolgáló támogatás felhasználásának
határideje a tárgyév december 31-e, a fenntartásra, felújításra, fejlesztésre és beszerzésre
szolgáló támogatás felhasználásának határideje a tárgyévet követő év december 31-e.
A kompközlekedés működtetéséhez Mohács Város Önkormányzatát legalább 30,0 millió
forint, Dunafalva Község Önkormányzatát legalább 12,0 millió forint illeti meg az
előirányzatból.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a közlekedésért felelős miniszter dönt.
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben
történik.
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
Előirányzat:

5 000,0 millió forint

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
Előirányzat:

2 000,0 millió forint

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

500,0 millió forint

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

2 500,0 millió forint

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - a közigazgatási területén, tulajdonában lévő
út, híd és járda felújítására, karbantartására. Az igényelhető támogatás maximális mértéke:
− fővárosi kerületi önkormányzatok esetében 50,0 millió forint,
− megyei jogú városok esetében 40,0 millió forint,
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− 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések esetében 30,0 millió forint,
− 10 000 fő lakosságszám alatti települések esetében 15,0 millió forint.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.
Az a)-c) alpontokra vonatkozó közös szabályok:
Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak az egyikre nyújthat be
pályázatot. Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki
tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott
ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve az
a)-b) alpontok esetében, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé,
és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további
feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján az a)-b) alpontok esetén a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet.
Az a)-c) alpontok szerinti vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás
keretében, egy összegben történik.
3. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása
Előirányzat:

2 500,0 millió forint

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet új
önkormányzati óvoda létrehozására, az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési
önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, óvodai feladatellátást szolgáló intézmény
férőhelyeinek növelésére és kapcsolódó fejlesztések, felújítások megvalósítására. Nem
igényelhet támogatást az az önkormányzat, mely a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: 2015. évi költségvetési törvény)
és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a
továbbiakban: 2016. évi költségvetési törvény) azonos célú támogatási jogcíméből, vagy a
2014-2020. évek közötti uniós programozási időszakban azonos célra rendelkezésre álló
európai uniós támogatásban részesült.
A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően saját (ideértve a pályázó részvételével működő társulást
is) fenntartásban kell működtetni.
A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt.
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben
történik.
4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai
támogatása
Előirányzat:

806,0 millió forint

a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Előirányzat:

300,0 millió forint

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa
fenntartott vagy a vele kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési
intézmény vagy közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési
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tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. A támogatást az
önkormányzatok által az egyes célok tekintetében vállalt önrész arányában kell megállapítani.
Ha a települési önkormányzat a közművelődési támogatás érdekében vállalt önrészt csökkenti,
akkor ezzel arányosan csökkentett összegű érdekeltségnövelő támogatásra jogosult. A
különbözet jogosulatlan igénybevételnek minősül.
A támogatás
aa) 60%-át a települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési
önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő, az ab) alpont hatálya
alá nem tartozó intézmény vagy közösségi színtér után,
ab) 40%-át a települési önkormányzat által 2016. január 1-jét követően alapított
közművelődési intézmény vagy közösségi színtér után
a települési önkormányzat által vállalt önrész arányában kell felosztani.
Ha igény hiányában az ab) alpont szerinti esetben maradvány keletkezik, azt az aa) alpont
szerinti célra kell felhasználni.
A vállalt önrészt
− a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló
kormányrendeletben meghatározott települések esetében, valamint
− a települési önkormányzat által 2016. január 1-jét követően alapított közművelődési
intézmény vagy közösségi színtér esetében
háromszoros súllyal kell figyelembe venni a támogatás megállapításakor. A két feltétel
együttes fennállása esetén a vállalt önrészt kilencszeres súllyal kell figyelembe venni.
Az arányossági számításnál az egy önkormányzatnál figyelembe vehető vállalt önrész nem
haladhatja meg a pályázatot benyújtó valamennyi önkormányzat által 2017. évben vállalt
önrészek összesített összegének 1,5%-át.
Nem részesülhet támogatásban az az önkormányzat, amelynél a vállalt önrész szerinti
támogatás számított összege nem éri el a 100 000 forintot.
A támogatás szempontjából kizárólag a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése”, a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, a
„Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek” és a „Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők
figyelembe.
b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
Előirányzat:

136,0 millió forint

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

370,0 millió forint

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

300,0 millió forint

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

1 000,0 millió forint

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa
fenntartott és működtetett, az óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló
− új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására,
− az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények
kapacitásbővítésére, fejlesztésére, valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök
beszerzésére.
Az igényelhető maximális támogatás mértéke 40,0 millió forint, azzal, hogy az egy óvodás
ellátottra jutó támogatási igény nem haladhatja meg a 800 000 forintot.
A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően saját (ideértve a pályázó részvételével működő társulást
is) fenntartásban kell működtetni. Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, mely a
2015. évi költségvetési törvény és a 2016. évi költségvetési törvény azonos célú támogatási
jogcíméből, vagy a 2014-2020. évek közötti uniós programozási időszakban azonos célra
rendelkezésre álló európai uniós támogatásban részesült.
A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő
támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.
7. Pannon Park beruházási projekt támogatása
Előirányzat:

10 597,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a Pannon Park beruházási projekt 2017. évi munkálatainak
megvalósítására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a kultúráért felelős
miniszter – mint támogató – Budapest Főváros Önkormányzatával a helyi önkormányzatokért
felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést. A támogatási szerződés csak
abban az esetben köthető meg, ha Budapest Főváros Önkormányzata a 2016. évi költségvetési
törvény 3. melléklet IV. pontjában szereplő költségvetési támogatást – ideértve a IV.4. pont
alapján 2017-ben lehívott összeget is – teljes egészében felhasználta, és azzal legkésőbb 2017.
november 15-éig elszámolt. Ebben az esetben
- a támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása a szerződéskötést követő 30
napon belül történik és
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- a további részletek 2017. évi – szerződés szerinti – folyósítására csak abban az esetben
kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb 2017. november
15-éig elszámol.
A támogatás felhasználási határideje - ideértve a 2017. november 15-éig el nem számolt
előleget is - 2018. december 31.
8. Hermina garázs beruházás támogatása
Előirányzat:

3 200,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a Hermina garázs beruházás 2017. évi munkálatainak
megvalósítására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a kultúráért felelős
miniszter – mint támogató – Budapest Főváros Önkormányzatával a helyi önkormányzatokért
felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést oly módon, hogy
- a támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása a szerződéskötést követő 30
napon belül történik és
- a további részletek 2017. évi – szerződés szerinti – folyósítására csak abban az esetben
kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb 2017. november
15-éig elszámol.
A támogatás felhasználási határideje - ideértve a 2017. november 15-éig el nem számolt
előleget is - 2018. december 31.
9. Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek
átvállalásának támogatása
Előirányzat:

723,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatására a
Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával
összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásáról szóló 1056/2014. (II. 11.) Korm. határozat 5.
pontja alapján a Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztőrészletek átvállalásához. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter köt támogatási szerződést Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatával. A támogatás teljes összegének folyósítása a szerződéskötést követő 30
napon belül történik, felhasználási határideje 2017. december 31.
10. Normafa Park kiemelt beruházás támogatása
Előirányzat:

620,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal
összefüggő feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozat 8. pontja alapján a
Normafa Park kiemelt beruházás 2017. évi munkálatainak megvalósítására.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter köt támogatási szerződést Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzatával oly módon, hogy
- a támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása a szerződéskötést követő 30
napon belül történik és
- a további részletek 2017. évi – szerződés szerinti – folyósítására csak abban az esetben
kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb 2017. november
15-éig elszámol.
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A támogatás felhasználási határideje - ideértve a 2017. november 15-éig el nem számolt
előleget is - 2018. december 31.
III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása
Előirányzat:

11 000,0 millió forint

1. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján
igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető
helyzet elhárítása érdekében.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb
2017. december 10-éig együttesen dönt.
A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet
a) vissza nem térítendő támogatás, melynek felhasználási határideje a folyósítást követő
harmadik hónap utolsó napja, kivéve azoknál a támogatásoknál, amelynek célja és
nagyságrendje megköveteli, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatási
döntést követően a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási
szerződést kössön a kedvezményezettel,
b) visszatérítendő támogatás, melynek visszafizetési határideje a miniszterek döntése
szerinti határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év november 30-a,
c) vissza nem térítendő támogatás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 45. §-a szerinti kifizetésekhez, melynek
felhasználási határideje 2017. december 31.
2. Az előirányzat szolgál a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, és a pénzügyi
gondnok díjára.
a) Visszterhes kamattámogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott eljárás keretében
az egyezséget pénzügyi intézménytől felvett hitellel teremtette meg. Ha a kamattámogatás
alapjául szolgáló hitel forinttól eltérő devizanemű, a kamattámogatást a Magyar Nemzeti
Bank által a kamattámogatás esedékességét megelőző második munkanappal közzétett, az
adott devizára vonatkozó középárfolyam figyelembevételével kell kiszámítani. Forinttól eltérő
devizanemű hitel csak akkor részesül kamattámogatásban, ha a hitelszerződést 2017. január 1jét megelőzően kötötték meg. A kamattámogatás feltételeit a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és a helyi önkormányzat megállapodásban rögzíti.
b) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnok
díjához költségvetési támogatás vehető igénybe. A pénzügyi gondnok díjának összege – az
általános forgalmi adóval együtt – legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 000 ezer forint lehet.
A pénzügyi gondnok díjának folyósításáról – a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre
emelkedését követően – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik.
IV. Önkormányzati elszámolások
Előirányzat:

7 118,5 millió forint

1. Az önkormányzati elszámolások előirányzatát növeli
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a) a költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok által
költségvetési évben visszafizetett támogatások összege,
b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi
önkormányzatok által jogtalanul igénybe vett támogatások költségvetési évben visszafizetett
összege,
c) a helyi önkormányzatok által költségvetési évben megfizetett ügyleti és késedelmi kamat
összege,
d) a települési önkormányzatok által igényelt támogatások - a nem helyi önkormányzat
részére történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével - lemondott
előirányzatának összege,
e) az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvevőt,
f) a helyi önkormányzatok által az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 83. § (6a) bekezdésében felsorolt kötelezettségek költségvetési év
december 5-éig történő elmulasztása miatt a költségvetési évben felfüggesztett támogatások
összege,
g) az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
együttes intézkedése esetén a 2016. évi költségvetési törvény 3. melléklet V. Önkormányzati
elszámolások jogcímének 2016. december 31-ei pozitív egyenlegének összege.
2. Az önkormányzati elszámolások előirányzatát csökkenti a települési önkormányzatok
által igényelt támogatásoknak az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott
időpontokban és esetekben - a nem települési önkormányzattól történő feladatátvétellel
összefüggő előirányzat-növelés kivételével - pótigényelt előirányzatának az összege.
3. Az önkormányzati elszámolások előirányzat terhére a következő kifizetések teljesíthetők
a) a támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi
önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege,
b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi
önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege,
c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi
önkormányzatokat megillető ügyleti és késedelmi kamat összege,
d) a helyi önkormányzatok által az Áht. 83. § (6a) bekezdésében felsorolt, költségvetési
évet megelőző éveket terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése esetén a
költségvetési évet megelőző években felfüggesztett támogatások összege,
e) a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az
előző években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó kötelezettségvállalások,
f) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések.
4. Az előirányzat szolgál a 2016. évi költségvetési törvény 3. melléklet II.9. és IV.
pontjában szereplő azon költségvetési támogatások le nem hívott részének forrásául, amelyek
esetében 2016. évben csak az előleg kifizetése történt meg. A 2016-ban le nem hívott, de
2017-ben esedékessé váló támogatások vonatkozásában a támogató jogosult a 2016. évi
támogatási szerződés, illetve kiadott támogatói okirat módosítására. E támogatások 2017. évi
folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat a 2016. évben kapott
támogatással (előleggel) legkésőbb 2017. november 15-éig elszámol. A támogatás
felhasználási határideje 2018. december 31.
5. Az előirányzat szolgál arra, hogy a jogosult magánszemély részére a közműfejlesztési
hozzájárulás megfizetett összegének a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló
262/2004. (IX. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: közműfejlesztési kormányrendelet)
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meghatározott hányada támogatásként a települési önkormányzatokon keresztül biztosításra
kerüljön.
A támogatást a helyi önkormányzat jegyzője kérelem útján igényli a magánszemély
jogosultaktól beérkezett, a közműfejlesztési kormányrendeletben foglalt feltételeknek
megfelelő igények közműfajtánként és igénylők számának megjelölésével történő
összesítésével minden negyedévet követő hónap 20-áig a Magyar Államkincstár illetékes
területi szervén (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül.
Az Igazgatóság a beérkezéstől számított húsz napon belül továbbítja az összesített
kérelmeket a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. A vissza nem térítendő
támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben a kérelmek beérkezését
követő hónapban történik.
6. Az előirányzat szolgál
a) a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos Szoctv.
aa) 38. § (5) bekezdése alapján az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy
részére járó lakásfenntartási támogatásra,
ab) 55/A. § alapján járó adósságcsökkentési támogatásra
kifizetett összegek 90%-ának,
b) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet,
illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005.
(VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg,
továbbá
c) az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és
szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés
megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya
alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló
93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás
címén kifizetett összegek 100%-a
igénylésének fedezetéül.
Az e pont szerint biztosított támogatás kizárólag az abban meghatározott célokra fordítható.
A támogatás szempontjából kizárólag az egységes rovatrend „Ellátottak pénzbeli juttatásai”
megfelelő rovatain elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
Az előirányzat 1-6. pontok szerinti célokra fel nem használt összegének felhasználására,
átcsoportosítására kizárólag az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kerülhet sor.
V. Vis maior támogatás
Előirányzat:

7 700,0 millió forint

A támogatás szolgál a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a helyi önkormányzatok
egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel összefüggő kiadások
részbeni vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő építményben vagy
az állam tulajdonában és a helyi önkormányzat vagyonkezelésében lévő, kötelező
feladatellátást szolgáló épületben a vis maior események okozta károk helyreállításának és a
katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatásának
forrásául. A támogatás felhasználásával, annak határidejével kapcsolatban alkalmazandó
szabályokat a Rendelet rögzíti.
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VI. Kiegészítő szabályok
1. A pályázatot
a) az I.1. pont szerinti jogcím esetében a vízgazdálkodásért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszter és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
egyetértésével,
b) az I.2. és I.9. pontok szerinti jogcím esetében a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével,
c) az I.5. és II.1. pontok szerinti jogcímek esetében a közlekedésért felelős miniszter a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével,
d) az I.6. pont szerinti jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter,
e) az I.7., II.2. és III. pontok szerinti jogcímek esetében a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen,
f) a II.3. pont szerinti jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter egyetértésével,
g) a II.4. pont szerinti jogcímek esetében a kultúráért felelős miniszter a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével,
h) a II.6. pont szerinti jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
egyetértésével
írja ki.
2. Az Áht. szerinti támogató
a) az I.4., I.5. és II.1. pontok szerinti jogcímek esetében a közlekedésért felelős miniszter,
b) az I.6., II.3. és a II.6. pontok szerinti jogcímek esetében az államháztartásért felelős
miniszter,
c) az I.3., II.4., II.7. és II.8. pontok szerinti jogcímek esetében a kultúráért felelős miniszter.
3. Az e melléklet szerinti támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény szabályait.
4. Ahol e melléklet a támogatás felhasználási határidejét nem rögzíti, ott az Áht. szerinti
szabályozás alkalmazandó.
5. Ahol e melléklet nem rögzíti, hogy a támogató a kedvezményezettel a támogatás
felhasználásának részletes szabályairól támogatási szerződést köt, azon előirányzatok
esetében a támogató támogatói okiratot bocsát ki.
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4. melléklet a 2016. évi XC. törvényhez
4. melléklet a 2016. évi .... törvényhez

A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül
eltérhet az előirányzattól
A B
C
D
1 1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól:
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
2
3
A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (20. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport)
4
Jogi segítségnyújtás (20. cím, 2. alcím, 18. jogcímcsoport)
5
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (20. cím, 2. alcím, 20. jogcímcsoport)
6
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (20. cím, 2. alcím, 28. jogcímcsoport)
XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezetben
7
8
Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja (32. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport)
9
Különféle kifizetések (32. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport)
10
Ágazati életpályák és bérintézkedések (32. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport)
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
11
12
Állat, növény- és GMO-kártalanítás (20. cím, 6. alcím)
13
Uniós programok árfolyam-különbözete (20. cím, 7. alcím, 1. jogcímcsoport)
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezetben
14
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (8. cím, 2. alcím, 39.
15
jogcímcsoport, 3. jogcím)
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
16
17
Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére (20. cím, 1. alcím, 61. jogcímcsoport)
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
18
19
Kárrendezési célelőirányzat (25. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport)
20
Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok (25. cím, 2. alcím, 6. jogcímcsoport)
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
21
Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása (21. cím, 1.
22
alcím, 1. jogcímcsoport, 3. jogcím)
23
Peres ügyek (21. cím, 2. alcím)
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezetben
24
25
Uniós programok árfolyam-különbözete (2. cím, 14. alcím, 1. jogcímcsoport)
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
26
27
Gyermekvédelmi Lakás Alap (20. cím, 17. alcím, 1. jogcímcsoport)
28
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (20. cím, 17. alcím, 7. jogcímcsoport)
29
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (20. cím, 55. alcím, 4. jogcímcsoport)
30
Családi támogatások (21. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
31
Korhatár alatti ellátások (21. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
32
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (21. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
33
Közgyógyellátás (21. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. jogcím)
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezetben
34
35
Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (1. cím)
36
A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (2. cím)
37
Jutalékok és egyéb költségek (3. cím, 1. alcím)
38
Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások (3. cím, 2. alcím)
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben
39
40
Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása (28. cím)
41
Lakástámogatások (29. cím)
42
Szociálpolitikai menetdíj támogatás (31. cím)
43
Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport)
44
Szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
45
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (32. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
46
Egyéb vegyes kiadások (32. cím, 1. alcím, 11. jogcímcsoport)
47
1% SZJA közcélú felhasználása (32. cím, 1. alcím, 12. jogcímcsoport)
48
Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32. cím, 1. alcím, 19. jogcímcsoport)
49
Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések (32. cím, 1. alcím, 21. jogcímcsoport)
50
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (32. cím, 1. alcím, 22. jogcímcsoport)
51
Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás (32. cím, 1. alcím, 26. jogcímcsoport)
52
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (33. cím)
53
Pénzbeli kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport)
54
Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport)
55
Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai (36. cím)
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86
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97
98
99
100
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106
107
108
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B

C

D
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím)
Követeléskezelés költségei (41. cím)
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (42. cím, 3. alcím)
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezetben
Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések (2. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport)
Kezesi felelősségből eredő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport)
Konszernfelelősség alapján történő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport)
Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport)
Egyéb szerződéses kötelezettségekből eredő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport)
ÁFA elszámolás (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport)
Átváltoztatható kötvény kamatfizetése (2. cím, 4. alcím, 5. jogcímcsoport)
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezetben
Bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 4. alcím, 5. jogcímcsoport)
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben
Álláskeresési ellátások (4. cím, 1. alcím)
Bérgarancia kifizetések (5. cím)
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím)
Vagyongazdálkodás (3. cím)
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély (2. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport)
Táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport)
Kártérítési járadék (2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport)
Baleseti járadék (2. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport)
Gyermekgondozási díj (2. cím, 2. alcím, 6. jogcímcsoport)
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások (2. cím, 2. alcím, 7. jogcímcsoport)
Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport)
Anyatej-ellátás (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport)
Utazási költségtérítés (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport)
Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. jogcím)
Sürgősségi ellátás EGT-n kívül (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 2. jogcím)
Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 4. jogcím)
Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások (2. cím, 3. alcím, 7.
jogcímcsoport, 5. jogcím)
Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. jogcím)
Postaköltség (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím)
Egyéb kiadások (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. jogcím)
Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 5.
jogcím)
Vagyongazdálkodás (3. cím)
Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:
VIII. ÜGYÉSZSÉG fejezetben
Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (3. cím, 4. alcím)
XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezetben
Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei (30. cím, 5. alcím)
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
Peres ügyek (20. cím, 13. alcím)
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezetben
NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF,
Battle Group, DCM és NFIU) (8. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport)
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 1. alcím, 50. jogcímcsoport)
Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (20. cím, 21. alcím)
A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások (20. cím, 22. alcím)
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
Nagyvállalati beruházási támogatások (25. cím, 5. alcím, 7. jogcímcsoport)
Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása (25. cím, 9. alcím, 3.
jogcímcsoport)
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
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Autópálya rendelkezésre állási díj (20. cím, 36. alcím, 1. jogcímcsoport)
Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 7.
jogcím)
Elővárosi közösségi közlekedés támogatása (21. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 10. jogcím)
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
Beruházás ösztönzési célelőirányzat (7. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
Kötött segélyhitelezés (7. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
Peres ügyek (7. cím, 5. alcím)
Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése (8. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 1. jogcím)
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás (20. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport)
Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás (20. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport)
Peres ügyek (20. cím, 5. alcím, 4. jogcímcsoport)
Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása (20. cím, 19. alcím, 1. jogcímcsoport)
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben
Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 25. jogcímcsoport)
Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása (32. cím, 1. alcím,
28. jogcímcsoport)
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben
Start-munkaprogram (8. cím)

Ha az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében illetve e támogatások
folyósításának elmaradása esetén életbe lépő átcsoportosítási szabályokra vonatkozó rendelkezésekben foglalt
lehetőségek kimerültek, az együttes eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján
túlléphető:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
Méhészeti Nemzeti Program (20. cím, 20. alcím, 1. jogcímcsoport, 1. jogcím)
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása (20. cím, 20. alcím, 1. jogcímcsoport, 3. jogcím)
Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása (20. cím, 20. alcím, 1. jogcímcsoport, 4.
jogcím)
Iskolagyümölcs program (20. cím, 20. alcím, 1. jogcímcsoport, 5. jogcím)
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
Belügyi Alapok (20. cím, 25. alcím, 4. jogcímcsoport)
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
Európai Területi Együttműködés (2014-2020) (25. cím, 20. alcím, 2. jogcímcsoport)
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek (20. cím, 60. alcím, 1. jogcímcsoport)
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezetben
Területi Együttműködés (2. cím, 5. alcím)
Egyéb uniós előirányzatok (2. cím, 6. alcím)
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása (2. cím, 7. alcím, 8. jogcímcsoport)
Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása (2. cím, 7. alcím, 11. jogcímcsoport)
2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok (2. cím, 9. alcím)
Európai Területi Együttműködés (2014-2020) (2. cím, 10. alcím)
Vidékfejlesztési Program (2. cím, 12. alcím, 1. jogcímcsoport)
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (2. cím, 12. alcím, 2. jogcímcsoport)
A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával összefüggésben tételes
elszámolás alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter engedélyével túlléphető:
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
Folyósított ellátások utáni térítés (21. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 4. jogcím)
A pénzügyi tranzakciós illeték megfizetéséhez kapcsolódóan az államháztartásért felelős miniszter engedélyével
túlléphető a Dologi kiadások kiemelt előirányzat:
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
Magyar Államkincstár (8. cím)
A gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlásával összefüggésben az egészségbiztosításért felelős miniszter
engedélyével, az államháztartásért felelős miniszter egyetértése mellett túlléphető:
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása (21. cím, 3. alcím)
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5. melléklet a 2016. évi XC. törvényhez

Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra
adatok euróban

Megnevezés

Operatív Programok összesen

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

Belső Biztonsági Alap
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

61 493 119
31 877 477

Belügyi Alapok összesen

93 370 596

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program
Vidékfejlesztési Program
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

Indikatív EU forráskeret a
teljes időszakban

A kötelezettségvállalások megtételéhez a törvényben rögzített forint/euró árfolyam az irányadó.
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A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban,
valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok
2017. évben

A
69 000
1,0175
1,0350
1,0525
1,0700
1,0875
1,1075
1,1275
1,1500
1,1725
1,1950
1,2175
1,2400
1,2625
1,2850
1,3075
1,3300

B
77 000
1,0175
1,0350
1,0525
1,0700
1,0875
1,1075
1,1400
1,1725
1,2075
1,2425
1,2775
1,3125
1,3500
1,3875
1,4250
1,4625

C
78 000
1,0200
1,0400
1,0650
1,0900
1,1125
1,1375
1,1625
1,1950
1,2300
1,2675
1,3050
1,3425
1,3800
1,4175
1,4550
1,4925

D
79 000
1,0250
1,0500
1,0750
1,1000
1,1250
1,1525
1,1875
1,2250
1,2625
1,3000
1,3375
1,3750
1,4125
1,4500
1,4875
1,5250

Fizetési osztályok
E
F
G
H
I
J
89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500
1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600
1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350
1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100
1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850
1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600
1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200
1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825
1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450
1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075
1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700
1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725
1,4775 1,6675 1,7075 1,8850 1,9175 1,9425
1,5125 1,7275 1,7700 1,9500 1,9875 2,0125
1,5475 1,7875 1,8325 2,0150 2,0575 2,0825
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Fizetési
fokozatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok
és a magán köznevelési intézmények fenntartói
köznevelési feladatainak és a bevett egyházak
hit- és erkölcstanoktatás után járó támogatása
I. A PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN ÉS A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK UTÁN JÁRÓ
ÁTLAGBÉRALAPÚ TÁMOGATÁS
1. Az átlagbéralapú támogatás alapja
a) A 40. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott átlagbéralapú támogatás alapja – az
óvoda, egységes óvoda-bölcsőde (a továbbiakban együtt: óvoda) kivételével – az állam
által fenntartott általános iskolában, középfokú iskolában, alapfokú művészeti iskolában
(a továbbiakban együtt: iskola), kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógusmunkakörben, valamint nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás és járulék.
b) A 40. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott átlagbéralapú támogatás alapja – az
óvoda kivételével – az állam által fenntartott iskolában, kollégiumban,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás és járulék.
2. Az átlagbéralapú támogatás megállapítása
2.1. Óvodában az átlagbéralapú támogatást, beleértve a minősítéssel összefüggő
többlettámogatást is a 2. melléklet II. pont 1. és 4. alpontja szerint kell megállapítani.
2.2. Az iskolában, kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményben az átlagbéralapú támogatást
a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után az 1. pont a) alpontban
meghatározott állami intézmények pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az
állam által fenntartott iskolával, kollégiummal, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelési-oktatási intézménnyel a nevelési évben vagy a tanévben október 1-jén
jogviszonyban álló gyermekek, tanulók létszáma, valamint a pedagógiai szakszolgálati
intézmény által ellátott gyermekek, tanulók átlaglétszáma alapján két tizedesre
kerekített finanszírozott pedagóguslétszám szerint a 4-6. alpontok,
b) a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak – a
pedagógiai szakszolgálati intézmény kivételével – a ténylegesen foglalkoztatottak, teljes
munkaidőre átszámított létszáma, de legfeljebb a jogszabályban meghatározott
elismerhető létszáma alapján, figyelemmel az a) pont szerinti gyermek és
tanulólétszámra a 4. alpont, az 5. alpont a)- c), e) pontjai
szerint kell megállapítani.
Az egy főre jutó átlagbér az iskolatípusra, kollégiumra, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai nevelési-oktatási intézményre, pedagógiai szakszolgálati intézményre
számított, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézményekben
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intézménytípusonként pedagógus-munkakörben, valamint nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak éves személyi juttatása és járulékai
együttes összegének és az előbbinek megfelelő létszámhányadosa. A pedagógiai
szakszolgálati intézményben nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatottak finanszírozott létszáma fenntartói szinten nem haladhatja meg a
pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus-munkakörre megállapított
finanszírozott létszám 8%-át.
3. A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja
szerint az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási
intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója az ilyen intézmény által
pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy után átlagbéralapú támogatásra akkor
jogosult, ha
a) a pedagógus végzettsége és szakképzettsége megfelel az Nkt.-ban meghatározott
képesítési előírásoknak,
b) a külföldi óvoda, a nemzetközi óvoda pedagógiai programja megfelel az Óvodai
nevelés országos alapprogramjának, a külföldi iskola, a nemzetközi iskola pedagógiai
programja tartalmi szempontból igazodik a Nemzeti alaptantervhez.
4. Az iskolában, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelésioktatási, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógusok, valamint a
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert együttes
összegének meghatározása
a) A pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege
aa) általános iskolában 4 618 900 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2017/2018. tanítási évre 37 300 forint/számított
létszám/3 hónap,
ab) gimnáziumban 4 800 700 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2017/2018. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
ac) szakközépiskolában – beleértve a Köznevelési és Szakképzési Hídprogramot és
az érettségire való felkészítő évfolyamokat is – 4 800 700 forint/számított
létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2017/2018. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
ad)

szakiskolában
és
készségfejlesztő
4 800 700 forint/számított létszám/év,

speciális

szakiskolában

pótlólagosan elismert összeg a 2017/2018. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
ae) szakgimnáziumban, nem szakképzési évfolyamon 4 800 700 forint/számított
létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2017/2018. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
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af) szakgimnáziumban,
létszám/év,

szakképzési

évfolyamon
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4 800 700 forint/számított

pótlólagosan elismert összeg a 2017/2018. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
ag) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti egyéni foglalkozás keretében való
részvétel esetében 4 515 200 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2017/2018. tanítási évre 36 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
ah) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti csoportos foglalkozás keretében
való részvétel esetében 4 515 200 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2017/2018. tanítási évre 36 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
ai) művészeti szakgimnáziumban 4 800 700 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2017/2018. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
aj) kollégiumban 4 616 000 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2017/2018. tanítási évre 39 000 forint/számított
létszám/3 hónap,
ak) pedagógiai szakszolgálati intézményben 4 468 500 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2017/2018. tanítási évre 36 200 forint/számított
létszám/3 hónap,
al) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
4 800 700 forint/számított létszám/év,

nevelési-oktatási

intézményben

pótlólagosan elismert összeg a 2017/2018. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
am) köznevelési intézményben működő utazó gyógypedagógusi utazó konduktori
hálózat esetén 4 800 700 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2017/2018. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap.
b) Az iskolában, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelésioktatási, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelő-oktató munkát
közvetlenül
segítők
átlagbérének
és
közterheinek
elismert
összege
2 190 700 forint/számított létszám/év. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat az a) pont
szerint kell figyelembe venni.
c) Az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartók köznevelési
feladatot ellátó intézményeiben foglalkoztatott pedagógusok, valamint a nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert összege az a)-b) és
d) pontban, valamint a 2. pont 2.1. alpontban meghatározottak 30%-a a köznevelést
alapfeladatként végző, a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság – ide nem értve a nonprofit
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gazdasági társaságot –, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó esetén.
d) Az iskolában, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelésioktatási, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézményben a minősítő vizsga és a
minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján az Nkt. 64. § (4) bekezdés c)e) pontjai szerinti fokozatba besorolt, 2017. január 1-jén – 2017/2018-as tanévben
2017. október 1-jén – pedagógus-munkakörben foglalkoztatott pedagógusoknak az
elnyert minősítéssel járó bérnövekmény és az ahhoz kapcsolódó 27%-os mértékkel
számított munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó elismert összege
– Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba lépés és
= középfokú vagy alapfokozatú végzettség esetén 418 900 forint/fő/év,
= mesterfokozatú végzettség esetén 459 200 forint/fő/év,
– Mesterpedagógus, vagy Kutatótanár fokozatba lépés és
= középfokú vagy alapfokozatú végzettség esetén 1 530 600 forint/fő/év,
= mesterfokozatú végzettség esetén 1 684 800 forint/fő/év.
da) A teljes összeg illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést
2015. december 31-éig szerezték meg.
db) Az összeg 11 havi időarányos része illeti meg 2017. február hónaptól a fenntartót
azon pedagógusok után, akik a minősítést a 2016. évben szerezték meg.
5. A finanszírozott pedagóguslétszám és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatottak létszámának megállapításához szükséges – az óvoda
kivételével – a nevelési-oktatási intézménybe járó, valamint a pedagógiai szakszolgálati
intézmény által ellátott gyermekek, tanulók létszámának meghatározása
a) A tanulólétszám meghatározásánál a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a
nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót, továbbá a fejlesztő nevelésbenoktatásban részt vevő tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint
tanulók számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint tanulók számát öttel
elosztva, a kollégiumban ellátott – a nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a
nappali oktatás munkarendje szerint oktatott – tanulót egy tanulóként kell figyelembe
venni.
b) A pedagógiai szakszolgálati intézményben az ellátott gyermekek, tanulók létszámát
az ellátott gyermekek, tanulók egy évre számított havonkénti átlaglétszámának éves
összesített, tízzel elosztott becsült létszáma alapján kell meghatározni. A heti ellátotti
létszám megállapításánál egy gyermek, tanuló csak egyszer vehető figyelembe tekintet
nélkül arra, hogy a hét egy vagy több napján, egyéni vagy csoportos foglalkozás
keretében biztosították számára a jogszabályban megállapított szakmai
követelményeknek megfelelő ellátást. Új pedagógiai szakszolgálati intézmény esetén
átlaglétszámként a becsült létszámot kell alapul venni.
c) Az alapfokú művészetoktatásban azt a tanulót lehet egy főként figyelembe venni,
akinek a számára egy tanszak vonatkozásában legalább heti négy tanóra kerül
megszervezésre. Azokat a tanulókat, akik számára heti kettő vagy három tanóra kerül
megszervezésre, kettővel elosztva lehet figyelembe venni, más esetben a tanuló nem
vehető figyelembe.
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d) Az alapfokú művészetoktatás kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy
a nappali munkarend (a továbbiakban: együtt: nappali oktatás) szerint oktatott enyhe
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos
nevelési igényű tanulót két főként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos tanulót
három főként kell számításba venni, ha a nevelésük, oktatásuk a többi tanulóval együtt
történik. Ha az óvodában, a nappali rendszerű iskolai oktatásban a sajátos nevelési
igényű gyermek, tanuló számára az egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs foglalkoztatást nem saját alkalmazottjával, hanem utazó
gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat igénybevételével láttatja el az intézmény, az
integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló csak egy főként
vehető figyelembe.
e) A gyermek- és tanulólétszám meghatározása feladatellátási helyenként két tizedesre
történik.
6. A finanszírozott pedagógus létszám meghatározása
A finanszírozott pedagóguslétszám meghatározásához az állam által fenntartott intézmény
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az általa fenntartott iskolába,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménybe felvett
gyermekeknek, tanulóknak, továbbá kollégiumban elhelyezett tanulóknak, valamint a
pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók heti
átlaglétszámának aránya köznevelési intézménytípusonként:
a) általános iskolában 11,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
b) gimnáziumban – beleértve a hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumokat is –
12,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
c) szakközépiskolában – beleértve a Köznevelési és Szakképzési Hídprogramot és az
érettségire való felkészítő évfolyamokat is – 12 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
d) szakgimnáziumban,
pedagógus,

nem

szakképzési

évfolyamon 12,4 fő

tanulónként

1 fő

e) szakgimnáziumban, szakképzési évfolyamon 13,7 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
f) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti egyéni foglalkozás keretében való
részvétel esetében 19,9 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
g) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti csoportos foglalkozás keretében való
részvétel esetében 78,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
h) művészeti szakgimnáziumban
ha) párhuzamos oktatásban részt vevő 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
hb) szakképzési évfolyamon az Nkt. 27. § (9) bekezdése szerinti egyéni foglalkozás
keretében részt vevő 3,5 fő tanulóként 1 pedagógus,
hc) szakképzési évfolyamon legalább 4 főből álló csoportos foglalkozás keretében
részt vevő 8,5 fő tanulóként 1 fő pedagógus,
i) kollégiumban 18,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
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j) pedagógiai szakszolgálati intézményben
ja) logopédiai ellátás esetén 50 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus,
további 50 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
jb) nevelési tanácsadás esetén 87 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus,
további 87 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
jc) gyógytestnevelés esetén 50 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus,
további 50 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
jd) szakértői bizottság esetén 180 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus,
további 180 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
je) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, és a fejlesztő
nevelés együtt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

B
Pedagóguslétszám
(fő)
1
2
4
5
6
10

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

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

B
Pedagóguslétszám
(fő)
2
5
7
9
12

k) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
ka) óvodája esetében 4 fő gyermekként 1 fő pedagógus,
kb) általános iskolája esetében 3,7 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
kc) középiskolája esetében 6,2 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
kd) szakiskolája esetében 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus, készségfejlesztő speciális
szakiskolája esetében 4 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
ke) kollégiuma esetében 7,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
l) fejlesztő nevelést-oktatást végző gyógypedagógiai,
intézményben 3 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

konduktív

pedagógiai
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m) a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban 21 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
n) utazó gyógypedagógusi hálózat igénybevétele esetén a sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs
foglalkoztatásának megtartására 39 ellátott gyermek- és tanulólétszám esetén 1 fő
pedagógus
után igényelhető az átlagbéralapú támogatás.
Ha az a)-e) és i) pont szerinti köznevelési intézmény ellát nemzetiségi nevelési-oktatási
feladatot, akkor a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevő tanulók tekintetében 8 fő
tanulóként 1 fő pedagógust kell figyelembe venni.
A pedagóguslétszám meghatározása fenntartónként, a nevelési évi, tanévi október 1-jei
gyermek-, illetve tanulólétszám (a költségvetési éven belül 8 és 4 havi létszám) alapján két
tizedesre történik.
II. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY ÁLTAL
FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK
TÁMOGATÁSA
1. A 40. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás fajlagos összege:
160 000 forint/gyermek, tanuló/év.
2. A gyermek-, illetve tanulólétszám meghatározásánál
a) óvoda esetén a gyermeket egy főként,
b) kollégium és iskola esetén – az alapfokú művészetoktatás és a szakképző iskola
kivételével – az I. pont 5. alpont a) pontban leírtak szerint,
c) pedagógiai szakszolgálati ellátás esetén a gyógypedagógiai tanácsadás, korai
fejlesztés, oktatás és gondozásban, valamint a fejlesztő nevelésben részt vevőket az
I. pont 5. alpont b) pontban leírtak szerint,
d) az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót – a szakképző
iskola kivételével – a nappali oktatásban egy főként,
kell figyelembe venni.
3. Az alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulót az átlagbéralapú támogatásnál
számított tanulólétszámot öttel elosztva kell figyelembe venni.
4. A nemzetiségi önkormányzat a 2. alpont a)-b) pont szerinti gyermek- és tanulólétszám
esetén kizárólag a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevőt veheti figyelembe.
5. A szakképző iskola tanulóját – figyelemmel a 2. d) pontban leírtakra –az átlagbéralapú
támogatáshoz számított létszámmal kell figyelembe venni.
6. Ha az iskola büntetés-végrehajtási intézményben vagy javítóintézetben működik, a
tanulók után e támogatás nem igényelhető.
7. A működési támogatás megállapításakor a nevelési-oktatási intézmény esetében a
nevelési évi, tanévi október 1-jei gyermek-, illetve tanulólétszámot (a költségvetési éven
belül 8 és 4 havi létszám) két tizedesre kerekítve kell kiszámítani.

7. szám

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

III. A KÖZNEVELÉSI FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYT FENNTARTÓ
SZERVEZETEK TANKÖNYVTÁMOGATÁSA
1. A 40. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fenntartó
a) az Nkt. szerinti ingyenes tankönyvek biztosítása érdekében a nappali rendszerű
iskola, a nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
feladatot ellátó iskola (a továbbiakban együtt: iskola)
aa) első és ötödik évfolyamán 2017. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló
tanulók létszáma alapján 12 000 forint/fő/év,
ab) második-negyedik évfolyamán, amennyiben a tanulók 2017. október 1-jei
létszáma meghaladja a 2016/2017-es tanév második-negyedik évfolyamára
beiratkozott tanulók 2016. október 1-jei létszámát, a többletlétszám alapján
12 000 forint/fő/év,
b) az a) pont szerinti tanulók kivételével, az általános iskolával vagy középfokú
iskolával tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű iskolai oktatásban és
jogszabályban meghatározott normatív kedvezményekben részesülő tanulók
2017. október 1-jei létszáma alapján 12 000 forint/fő/év
összegű tankönyvtámogatásra jogosult.
2. A tankönyvtámogatásokkal összefüggésben egy tanulót csak egy jogcímen lehet
figyelembe venni.
3. A tankönyvtámogatásokat az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján
2017. augusztus 25-éig folyósítja a kincstár.
IV. A BEVETT EGYHÁZ ÁLTAL AZ ÁLLAMI ISKOLÁBAN SZERVEZETT HIT- ÉS
ERKÖLCSTANOKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS
1. A 40. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott tankönyvtámogatást a bevett
egyház a hit- és erkölcstanoktatásban részt vevő tanulók után veheti igénybe, ha ahhoz
olyan tankönyvet alkalmaz, amely a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel.
2. A tankönyvtámogatás fajlagos összege
a) az 1-4. évfolyamon 980 forint/tanuló,
b) az 5-8. évfolyamon 1 270 forint/tanuló,
c) a hat évfolyammal működő gimnáziumokban a 7-8. évfolyamon 1 580 forint/tanuló.
A támogatást az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján 2017. augusztus 25-éig
folyósítja a kincstár.
3. A 40. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában meghatározott támogatás szempontjából
elismert számított pedagóguslétszámot két tizedesre kell megállapítani a hit- és
erkölcstanoktatásban részt vevő tanulók 8 fős csoportja után heti 24 teljesített tanórával
számolva. A tanulók számának meghatározása a tanévi október 1-jei tanulólétszámok (a
költségvetési éven belül 8 és 4 havi létszám) alapján történik.
4. A támogatás összege
a) január-szeptember hónapokra 355 400 forint/hónap,
b) október-december hónapokra 367 200 forint/hónap,
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amely a főiskolai végzettségű Pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógus bruttó
átlagbérének és járulékának megfelelő összeg.
5. A támogatások kizárólag a IV. pont alatt meghatározott feladatokra használhatók fel.
V. AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS ÉS A KIEGÉSZÍTŐ
GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS AZ ÓVODAI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ
GYERMEKEK INGYENES ÉTKEZTETÉSÉHEZ
1. A nevelési-oktatási intézmény fenntartóját kötött felhasználású támogatás illeti meg a
2. melléklet III. 5. pont a) alpont alapján.
2. A fenntartót további kiegészítő támogatás illeti meg az óvodai ellátásban részesülő, a
Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés szerint a gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő
gyermekek után.
A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400 forint/fő/év.
VI. KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK
1. Az átlagbéralapú támogatás a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 27%-os
mértékkel számított munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
kifizetéséhez, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú
kiadások, valamint felújítási kiadások finanszírozására használható fel a felújítási hitel
felvétele és törlesztése kivételével. Az átlagbéralapú támogatás megbízási jogviszonyban
óraadóként foglalkoztatottak megbízási díjára az Nkt. 22. § (2) bekezdésében, szakképző
iskolák esetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban:
szakképzésről szóló törvény) 30. § (5) bekezdésében meghatározott alkalmazotti arány
mértékéig használható fel.
2. A fenntartó – a IV. pont 4. alpont szerinti támogatás kivételével – az átlagbéralapú

támogatásokat – azok folyósítását követő 15 napon belül – az általa fenntartott nevelésioktatási, pedagógiai szakszolgálati intézménynek átadja úgy, hogy az általa fenntartott
valamennyi nevelési-oktatási-, pedagógiai szakszolgálati intézmény kiegyensúlyozott
működését biztosítsa. Az átadási kötelezettséget csökkenti a nevelési-oktatási, valamint
pedagógiai szakszolgálati intézménynek már megelőlegezett, átadott összeg.
3. A tankönyvtámogatás – ide nem értve a IV. pont 2. alpont szerinti támogatást – teljes
összegét át kell adni annak az iskolának, amelyre a támogatást megállapították. E
támogatásból elsősorban az Nkt. 46. § (5) bekezdése és a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés szerinti normatív
kedvezményben részesülők számára ingyenesen biztosított tankönyvek beszerzését kell
biztosítani. A fennmaradó összeg a nevelési-oktatási intézményben működő könyvtári
állomány gyarapítására fordítható, a fel nem használt összeget a központi költségvetés
számára a kincstár útján vissza kell fizetni.
4. A támogatásokat, a működési támogatás kivételével, a folyósítás évében kell
felhasználni. A tárgyévet követő év január 31-ig fel nem használt – pénzügyileg nem
teljesült – vagy nem jogszerű kifizetésre fordított összeget, vissza kell fizetni. A
nemzetiségi önkormányzat és az egyházi jogi személy a II. pont szerinti működési
támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a
köznevelési feladatot ellátó intézményei, illetve azok köznevelési feladatainak
támogatására fordítani.

7. szám

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

5. Az átlagbéralapú támogatás és a működési támogatás az iskolai rendszerű
szakképzésben részt vevő tanulók után tanévenként a tanuló szakképző iskolai
képzőhelyen – közismereti, szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzésben – töltött
kötelező óraszáma alapján számított létszám alapján igényelhető. A szakmai gyakorlati
képzésben tanulószerződés alapján részt vevő tanulók a közismereti és a szakmai elméleti
oktatás kötelező óraszámának arányában vehetők figyelembe. A számított létszám
meghatározásához alkalmazott arányok megállapítása során a tanévre figyelembe vett
tanulói összes kötelező óraszámba be kell számítani az összefüggő szakmai gyakorlat
időtartamát is. Ha az előbbiek szerint számítható létszám nem egész szám, a fenntartónként
összesített mutatószám meghatározásánál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.
6. Ha a szakmai gyakorlati képzést együttműködési megállapodás alapján részben vagy
egészben folytató szervezet nem szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a szakképző iskola
fenntartója a gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján járó időarányos
részére az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés finanszírozási feltételei szerint
jogosult támogatásra.
7. A támogatások igénybevétele és elszámolása a köznevelési statisztikai adatokra és az azt
megalapozó tanügyi okmányokra, vagy a támogatást megalapozó egyéb okmányokra,
analitikus nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és annak elbírálása során figyelembe kell
venni az Nkt., a szakképzésről szóló törvény, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben
foglalt előírásokat. Nem korlátozzák az igénybevételt az Nkt.-nak a maximális csoportvagy osztálylétszám betartására vonatkozó követelményei.
8. A támogatás igénylésénél a gyermek, tanuló akkor vehető figyelembe sajátos nevelési
igényű gyermekként, tanulóként, ha a köznevelési intézmény alapító okirata, jogerős
működési engedélye meghatározza az Nkt. 4. § 25. pontja szerinti fogyatékosság típusát is,
és a szakvélemény szerint kerül sor a gyermek, tanuló nevelésére, oktatására.
9. Nem igényelhető támogatás olyan gyermek, tanuló után, aki
a) tandíjfizetésre kötelezett,
b) szülői vagy saját kérésre magántanuló,
c) a felnőttoktatásban más sajátos munkarend szerint tanul,
d) a szakképzésről szóló törvény 29. §-a alapján az iskolai rendszerű szakképzésben
való ingyenes részvételre nem jogosult,
e) vendégtanulói jogviszonyban áll, kivéve ha e törvény másképp nem rendelkezik,
f) az óvodai, a tanulói jogviszonyát szünetelteti,
g) externátusi ellátásban részesül az externátusi ellátásra tekintettel,
h) külföldi állampolgár és nem tartozik az Nkt. 92. § (1)-(6) bekezdés hatálya alá.
10. Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvodája esetén nem igényelhető
támogatás olyan gyermek után, akinek a jegyző vagy a fenntartó felmentést adott a
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.
11. A gyermek, tanuló akkor vehető figyelembe a nemzetiségi nevelésben, oktatásban, ha
a) a nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény működési engedélye tartalmazza a
nemzetiségi feladatok ellátását, és annak formáját,
b) az óvoda, iskola a nemzetiségi óvodai nevelést, nemzetiségi iskolai nevelést-oktatást
a nemzetiségi óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának
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irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
nemzetiségi irányelv), továbbá a nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi
népismeret kerettantervei figyelembevételével elkészített pedagógiai program alapján
szervezi meg,
ba) a nemzetiségi óvodai nevelésben és iskolai oktatásban a gyermek szülője,
törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) korlátozottan cselekvőképes
tanuló esetén a tanulónak és szülőjének a beiratkozáskor írásban benyújtott kérelme,
nyilatkozata alapján vesz részt és
bb) a nemzetiségi nyelvek oktatására fordított heti kötelező tanórák megtartása a
nemzetiségi irányelvben foglaltaknak megfelelően történik,
c) az óvoda, az iskola olyan településen működik, ahol nem jött létre települési és
területi nemzetiségi önkormányzat, nincsen nemzetiségi szószóló és a fenntartó
beszerezte az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát, amely szerint a
nevelési-oktatási intézmény nemzetiségi feladatot lát el.
12. A kiegészítő nemzetiségi oktatás keretében a vendégtanuló akkor vehető figyelembe
egy főként, ha
a) a 11. pontban foglalt feltételek teljesülnek,
b) vendégtanulóként az oktatását külön osztályban vagy az országos nemzetiségi
önkormányzat által fenntartott intézményben szervezik meg és
c) nappali rendszerű iskolai oktatásban rendelkezik tanulói jogviszonnyal.
A felnőttoktatásban a tanulói jogviszony fennállásakor a tanuló abban a tanévben vehető
utoljára figyelembe vendégtanulóként, amelyben tankötelezettsége fennáll vagy életkora
alapján nappali rendszerű iskolai oktatásban is részt vehetne. A sajátos munkarendben
létesített tanulói jogviszony esetében a tanuló nem vehető figyelembe vendégtanulóként.
13. A nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati intézménynek a tanügyi
nyilvántartásaival – beleértve a nyilatkozatokat, határozatokat is – kell igazolnia, hogy a
gyermeket, tanulót felvette és biztosította részére az előírt szolgáltatások igénybevételét.
14. Ha a tanulónak térítési díjat kell fizetnie, az átlagbéralapú támogatás és a működési
támogatás megállapításánál és az arról történő elszámolásnál a tanuló akkor vehető
figyelembe, ha az iskola, a kollégium előírta és beszedte azt, függetlenül attól, hogy az
adott köznevelési intézmény, valamint fenntartója állami feladatellátásban részt vesz az
vagy sem. A térítési díj nem lehet kevesebb, mint a külön jogszabályban meghatározott
alsó határ. Ha a tanuló a térítésidíj-fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető oktatást
jogszabály rendelkezése alapján ingyenesen veheti igénybe, ezt a tényt fel kell tüntetni a
törzslapján, megjelölve a döntés alapjául szolgáló jogszabályt, továbbá nyilván kell tartania
az ehhez és egyéb kedvezmények igazolásához szükséges dokumentumokat. Ebben az
esetben az átlagbéralapú támogatás megállapításakor a tanulót figyelembe lehet venni. Az
igénylési létszámba nem számítható be az a gyermek, tanuló, akinek a nevelési-oktatási
intézmény a külön jogszabályban meghatározott térítési díj maximális mértékénél
magasabb fizetési kötelezettséget ír elő.
15. Ha az alapfokú művészeti iskola nem vesz részt a kötelező feladatellátásban, a tanuló a
támogatás megállapításánál akkor vehető figyelembe, ha a szolgáltatás igénybevételét
fizetési kötelezettséghez kötötték, azt beszedték, valamint a fizetés mértéke eléri legalább
az állami alapfokú művészeti iskolára vonatkozó jogszabályban meghatározott térítési díj
összegének alsó határát.
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16. Az alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó egységes iskola – beleértve a magyar
Waldorf-iskolák kerettanterve alapján oktató nevelési-oktatási intézményeket –
1-12. évfolyamos tanulóinak létszámát az alapfokú művészetoktatási támogatás
igénybevételéhez a finanszírozott pedagóguslétszám számításakor hárommal elosztva lehet
figyelembe venni. A Waldorf-iskolák 13. évfolyamos tanulói után nem igényelhető
átlagbéralapú és működési támogatás.
17. Óvoda esetén alkalmazni kell az I. pont 4. alpont c) pontjában, valamint a Kiegészítő
szabályok 1-2., 4., 7-9., 11., 13., 19-21., 23-24., alpontban és a 25. alpont a) pontjában
foglaltakat.
18. A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvodája esetén a gyermekek
létszámának meghatározásakor az Nkt. 47. § (7) bekezdésében foglaltak kivételével
alkalmazni kell a 2. melléklet II. pont 1. alpont a) pontjában leírtakat.
19. Az I. pont 4. alpont d) pont, valamint a 2. melléklet II. pont 4. alpont szerinti támogatás
megállapításához az alkalmazottak és az óraadók személyes adatait tartalmazó köznevelés
információs rendszer személyi nyilvántartása alapján számított éves átlaglétszámot kell
érteni.
A Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerinti illetékes igazgatósága, ha e törvény
másképp nem rendelkezik a támogatásban részesülő fenntartók számára havi ütemezésben
– jogszabályban meghatározott fenntartói változásjelentéssel érintett utalásig e törvény
alapján – folyósítja a támogatást.
20. Az I. pont 4. alpont d) pont és a 2. melléklet II. pont 4. alpont szerinti támogatás
megállapításánál – a pedagógusok minősítési eljárása eredményeképpen – a magasabb
fizetési fokozatba besorolt pedagógus létszámot közalkalmazotti jogviszonyban vagy
munkaviszonyban foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma szerint kell
figyelembe venni.
21. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatottak számított létszámán azok teljes munkaidőre átszámított
létszámát kell érteni, továbbá, ha munkakörük több köznevelési alapfeladat ellátásához is
kapcsolódik, az I. pont 4. alpont a) pontjai közül azon jogcímen kell őket figyelembe
venni, ahol a legmagasabb az intézményben nevelt, oktatott gyermekek, tanulók létszáma.
22. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottaknak az
I. pont 4. alpont a) és b) pont szerinti támogatásban elismert létszámuk együttes összege
megegyezik a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott finanszírozott
létszámmal.
23. Az V. pont 2. alpontjában meghatározott kiegészítő támogatás igénylésekor és
elszámolásakor a 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 5. pont m) alpontjában foglaltakat kell
alkalmazni azzal, hogy a 2017. január 1-je és december 31-e között az ingyenesen étkezők
naponként összesített létszámát el kell osztani 220 nappal.
24. Az V. pont szerinti támogatásokat elsősorban a gyermekek, tanulók étkeztetési
kiadásaira kell fordítani, a fennmaradó összeg a gyermekétkeztetés megszervezésével
összefüggő és igazolható működési és felhalmozási kiadásokra számolható el. A kincstár
az ellenőrzésekor az étkeztetésben részt vevők számára a Gyvt. szerint meghatározott
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térítési díjból származó elvárt bevételek éves összegével csökkentett kiadások
vizsgálatával állapítja meg a támogatás felhasználásának jogszerűségét.
25. Elszámolási szabályok:
a) A támogatások a tényleges gyermek-, tanulólétszám szerinti elszámolására a
költségvetési évet követő év március 31-éig kormányrendeletben meghatározott módon
kerül sor.
b) A 40. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontja szerinti támogatás összesített egyenlegének
rendezésére a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor akként,
hogy
ba) az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben és pedagógiai szakszolgálati intézményekben kimutatott – a
gyermek- és tanulóétkeztetést is figyelembe vevő – éves összesített működési és
felújítási kiadást, valamint a fenntartók működtetéssel és intézményfenntartással
kapcsolatos kiadásait csökkenteni kell
baa) az Áht. 6. § (3) bekezdés b)-d) pontja szerinti állami és települési
önkormányzati, a kötelező köznevelési közszolgálati feladattal összefüggésben
realizált bevételekkel és
bab) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi
önkormányzat és az egyházi jogi személy az állam, illetve a települési
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménnyel, pedagógiai
szakszolgálati intézménnyel azonos feltételek mellett hozzájuthat és
bb) a ba) alpontban meghatározott számítás eredményének – az állam, illetve a települési
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménybe vagy pedagógiai
szakszolgálati intézménybe járó – egy gyermekre, tanulóra jutó összegéből az a) pont
szerinti elszámolást is figyelembe véve le kell vonni a kifizetett támogatások egy
gyermekre, tanulóra jutó együttes összegét.
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8. melléklet a 2016. évi XC. törvényhez

8. melléklet a 2016. évi …. törvényhez

Egyes a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi
közfeladatot ellátó intézmény fenntartóját megillető támogatások

I.

A központi költségvetés a nem állami szociális fenntartónak a következő
támogatásokat biztosítja: Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított
béralapú támogatása

SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2 606 040
Ft/év/foglalkoztatott
A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert
átlagbéralapú feladathoz kötött támogatást biztosít a bentlakást nyújtó szociális – kivéve
hajléktalanok átmeneti intézményei – és gyermekvédelmi szakellátási intézmény nem
állami fenntartói részére. Az átlagbéralapú támogatás a fenntartók által fenntartott
intézményben foglalkoztatott munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó
szociális hozzájárulási adójához jár, és az intézmény működésével összefüggésben
használható fel.
A támogatás éves összegének meghatározása
a) Az intézményekben ellátottak számának meghatározása

A nem állami szociális fenntartó jogszabályban meghatározottak szerinti igénylés
keretében adatot szolgáltat az általa fenntartott intézmények ellátotti létszámáról, amely
nem lehet több éves szinten a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám – amennyiben
a befogadott férőhelyszám alacsonyabb, akkor a befogadott létszám – 100%-ánál. Az
ellátottak számának meghatározása során a tervezéskor az intézményben ellátottak éves
becsült gondozási napjainak számát 365-tel kell osztani, az elszámolásnál az ellátottak
gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok
számát 365-tel kell osztani.
b) A számított szakmai munkatárs létszám meghatározása
Gsz = L1/4
ahol:
Gsz = 2017. évre számított szakmai munkatársak létszáma két tizedesre kerekítve,
L1 = adott évre az a) alpont szerinti összes ellátotti létszám.
c) A szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatás éves összegének (T) meghatározása
T = Gsz*Ksz1*2 606 040
ahol:
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Ksz1 = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám,
szolgáltatásonként.
d) A nevelőszülői ellátás támogatása
T = (Nsz*Nszad ) + (Gsz*Ksz1*2 606 040)
ahol:

tervezésnél:
Nsz = nevelőszülők becsült létszáma, amely nem lehet több a szolgáltatói nyilvántartásban
szereplő létszámnál
NSzad = a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal
kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad részének szociális
hozzájárulási adóval számított összege* 365 nap
elszámolásnál:
Nsz = nevelőszülők éves átlagos létszáma, amely nem lehet több a szolgáltatói
nyilvántartásban szereplő létszámnál
NSzad = a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal
kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad részének szociális
hozzájárulási adóval számított összege * a nevelőszülői jogviszonyban töltött napok
számával, legfeljebb 365 nap
ahol:
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok száma: az összes nevelőszülői
jogviszonyban töltött napok száma osztva az átlagos nevelőszülői létszámmal

1

C

D

E

Főtípus

Típus

Altípus

Szorzó
szám
(Ksz1)

Kiegészítő rendelkezések

idősek otthona (átlagos
ellátás)

1,00

idősek otthona (demens
ellátás)

1,18

ápolást, gondozást igénylő ellátás

3

B

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

2

A

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

0,19

5

pszichiátriai betegek
otthona

1,22

6

szenvedélybetegek otthona

1,22

7

fogyatékos személyek
otthona

1,22

8

hajléktalanok otthona

1,00

9

pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézménye

1,22

szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye

1,22

fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye

1,22

hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye

1,00

13

fogyatékos személyek
rehabilitációs célú
lakóotthona

0,96

14

fogyatékos személyek
ápoló-gondozó célú
lakóotthona

1,27

15

fogyatékos személyek
ápoló-gondozó célú
lakóotthona (autista
személy ellátása)

1,50

16

pszichiátriai betegek
rehabilitációs célú
lakóotthona

0,96

17

szenvedélybetegek
rehabilitációs célú
lakóotthona

0,96

10

11

12

rehabilitációs intézmény

4

1829

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

lakóotthonok

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő ápoló-gondozó célú
lakóotthont üzemeltetnek és autista diagnózisú személyt
látnak el.
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő pszichiátriai betegek
rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek.
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő szenvedélybetegek
rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek.
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18
átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmények

19

20

21

22
támogatott lakhatás

23

24

25

otthont nyújtó ellátás

27

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

26

időskorúak gondozóháza

1,00

fogyatékos személyek
gondozóháza

1,11

pszichiátriai betegek
átmeneti otthona

1,11

szenvedélybetegek
átmeneti otthona

1,11

támogatott
lakhatás fogyatékos
személyek részére

1,35

támogatott lakhatás
pszichiátriai betegek
részére

0,96

támogatott lakhatás
szenvedélybetegek részére

0,96

nevelőszülőnél biztosított
otthont nyújtó ellátás

1,31

nevelőszülőnél biztosított
gyermekvédelmi
különleges ellátás

1,57

nevelőszülőnél biztosított
gyermekvédelmi speciális
ellátás

1,63
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A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon időskorúak gondozóházát
tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon fogyatékos személyek
gondozóházát tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon pszichiátriai betegek
átmeneti otthonát tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon szenvedélybetegek
átmeneti otthonát tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott
lakhatást fogyatékos személyek részére. A támogatás azonos
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet III. 3. d)-i)
alpontok szerinti támogatással együtt nem vehető igénybe.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott
lakhatást pszichiátriai betegek részére. A támogatás azonos
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet III. 3. d)-i)
alpontok szerinti támogatással együtt nem vehető igénybe.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott
lakhatást szenvedélybetegek részére. A támogatás azonos
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet III. 3. d)-i)
alpontok szerinti támogatással együtt nem vehető igénybe.
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti
igénybe, azok után a – gyámhatósági határozattal nevelésbe
vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 3-17 éves
gyermekek után, akik nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre
és nem minősítették őket különleges vagy speciális ellátási
szükségletűnek.
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti
igénybe
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a Gyvt. 53. §
(2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti 0-3 éves
életkorú különleges szükségletű gyermekek,
b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
különleges szükségletű gyermekek,
c) a gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye
és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. §
(2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti különleges
szükségletű gyermekek
után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre.
A nevelőszülőnél biztosított különleges ellátás támogatására
való jogosultság megalapozásához a kora miatt különleges
ellátást igénylő gyermek esetében a gyermekvédelmi
szakértői bizottság szakmai véleménye nem szükséges.
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti
igénybe
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
speciális szükségletű gyermekek,
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28

nevelőszülőnél együttesen
biztosított gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás

1,63

29

gyermekotthonban
biztosított otthont nyújtó
ellátás

1,33

30

lakásotthonban biztosított
otthont nyújtó ellátás

1,33

31

különleges
gyermekotthonban,
gyermekotthonban
biztosított gyermekvédelmi
különleges ellátás

1,50

32

különleges lakásotthonban,
lakásotthonban biztosított
gyermekvédelmi
különleges ellátás

1,50

33

szociális törvény hatálya
alá tartozó intézményben
biztosított különleges
gyermekvédelmi ellátás

1,50

34

speciális
gyermekotthonban,
gyermekotthonban
biztosított gyermekvédelmi
speciális ellátás

1,55

35

speciális lakásotthonban,
lakásotthonban biztosított
gyermekvédelmi speciális
ellátás

1,55

36

szociális törvény hatálya
alá tartozó intézményben
biztosított gyermekvédelmi

1,55

1831

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

1,55

38

lakásotthonban együttesen
biztosított gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás

1,55

39

különleges
gyermekotthonban
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás

1,55

40

különleges lakásotthonban
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás

1,55

41

speciális
gyermekotthonban
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás

1,55

42

speciális lakásotthonban
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás

1,55

43

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

1,55

44

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

45

utógondozói ellátás

37

gyermekotthonban
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás

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

1,31

1,10

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

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a)-c)
pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti
utógondozói ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal
felnőtt után, ha a fiatal felnőttet a gyámhivatal
nevelőszülőnél helyezte el.
Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c)
pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti
utógondozói ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal
felnőtt után.
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46

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

1,10

47

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

1,10

48

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

1,15

49

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

0,88

50

Gyvt. 45. § (6) bekezdése
alapján az utógondozói
ellátásban részesülő szülő
kérelemére átmeneti
gondozásban részesülő
gyermekek

1,33

gyermekek átmeneti gondozása

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

helyettes szülőnél
biztosított átmeneti ellátás

1,00

52

gyermekek átmeneti
otthonában biztosított
átmeneti ellátás

1,00

53

családok átmeneti
otthonában biztosított
átmeneti ellátás

1,00

51
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Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti
utógondozói ellátásban részesülő 18-22 éves korú, fiatal
felnőtt után.

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek az
átmeneti gondozást a Gyvt. 45. § (6) bekezdése alapján az
utógondozói ellátásban részesülő szülő kérelemére
gyermeke számára biztosítják.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Gyvt.-ben szabályozott módon átmeneti gondozás
biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli
megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység
folytatására a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés,
illetve működési engedély alapján jogosultak, illetve a
jogszabályban meghatározottak szerinti önálló helyettes
szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. A
támogatás ebben az esetben a helyettes szülői ellátással
kapcsolatos költségekre fordítható.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek átmeneti
gondozását biztosító intézményt tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Gyvt.-ben szabályozott módon családok átmeneti
gondozását biztosító intézményt tartanak fenn.
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II.

7. szám

A központi költségvetés a nem állami fenntartónak a következő
támogatásokat biztosítja: A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő béralapú támogatása

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

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

pedagógus-munkakörben

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

Szorzószám (Ksz2)
0,09
0,58
0,75
1,42
0,68

b) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak átlagbére kiegészítő támogatásának számítása
T = Gypl * 1 470 840

B) GYERMEKVÉDELMI
SZAKELLÁTÁSI
INTÉZMÉNYBEN
PEDAGÓGUSMUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK MINŐSÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS
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A központi költségvetés a minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert
minősítés alapján az Nkt. 64. § (4) bekezdés c)–e) pontjai szerinti fokozatba besorolt,
2017. január 1-jén pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkatársaknak az elnyert
minősítéssel járó bérnövekményéhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási
adójához támogatást nyújt, amelynek elismert összege
a) Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba lépés és
aa) középfokú vagy alapfokozatú végzettség esetén 418 900 forint/fő/év,
ab) mesterfokozatú végzettség esetén 459 200 forint/fő/év,
b) Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba lépés és
ba) középfokú vagy alapfokozatú végzettség esetén 1 530 600 forint/fő/év,
bb) mesterfokozatú végzettség esetén 1 684 800 forint/fő/év.

A teljes összeg illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2015.
december 31-éig szerezték meg.
Az összeg 11 havi időarányos része illeti meg 2017. február hónaptól a fenntartót azon
pedagógusok után, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg.
Kiegészítő szabályok:
1) A pedagógus-munkakörűek nyilvántartott létszáma alatt a gyermekvédelmi
szakellátási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak személyes
adatait tartalmazó köznevelés információs rendszere (KIR) személyi nyilvántartása
alapján számított éves átlaglétszámot kell érteni. A támogatással kapcsolatos
igénylésre, pótigénylésre, lemondásra, folyósításra, elszámolásra, ellenőrzésre és
visszafizetésre az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló
489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1-26.§-át kell alkalmazni.
2) A támogatást az e melléklet szerinti II. A) pont szerinti támogatásra is jogosult
fenntartó veheti igénybe.

III.

Kiegészítő szabályok
1. Az e melléklet szerinti támogatások 2018. január 31-ig használhatók fel.
2. Autizmus: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fogyatékosság,
valamint a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklet II.
Rész N) pont 1. alpontja szerinti fogyatékosság.
3. A nem állami szociális fenntartó a Kormány rendeletében meghatározott
adatszolgáltatási rend szerint szolgáltat adatot.
4. Gondozási napként egy ellátott egy napi intézményi ellátását kell figyelembe
venni, amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak végleges
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elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen –
egészségügyi vagy egyéb okból – távollévőket is figyelembe kell venni. Az
intézményi jogviszony egyévi folyamatos távollét esetén megszűnik.
5. Az intézményben a Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ellátottak
száma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban
meghatározott férőhelyszám 105%-át, éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%át. A Gyvt. 100. § (5) bekezdése alapján az otthont nyújtó ellátás, utógondozói
ellátás nevelőszülő, illetve gyermekotthon, utógondozó otthon által történő
biztosítása esetén az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a
fenntartó által működtetett – a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott –
nevelőszülői, illetve gyermekotthoni összférőhelyszám 100%-át. Amennyiben a
befogadott férőhelyek száma alacsonyabb a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő
férőhelyszámnál, e pont rendelkezéseit ahhoz viszonyítottan kell vizsgálni.
6. A támogatás igénybevételének feltétele az ellátottak adatainak – a Szoctv. 20/C. §
(1)-(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3a) bekezdése szerinti –
nyilvántartásba vétele, valamint a jogszabály szerinti időszakos jelentési
kötelezettség teljesítése. A támogatás igénybevételére a nem állami szociális
fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a nyilvántartásba vettek ellátását az
időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte.
7. A támogatást az a nem állami szociális fenntartó veheti igénybe, amely
a) az adott szolgáltatás tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba be van jegyezve
és
b) a Szoctv. 58/A. §-a, illetve a Gyvt. 145. §-a alapján az adott szociális,
gyermekjóléti szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, ellátotti létszámra,
férőhelyszámra befogadást nyertek, vagy a támogatásra befogadás nélkül is
jogosultak.
8. A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények
(szenvedélybetegek otthona, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs lakóotthona)
esetében a támogatás az OEP-finanszírozással együtt is igénybe vehető.
9. A gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére a
következő sajátos szabályok vonatkoznak:
a) ha a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő, és a Gyvt. 45.§ (6) bekezdése
alapján az utógondozói ellátásban részesülő szülő kérelmére átmeneti gondozásban
részesülő gyermek bölcsődei vagy családi napközi ellátásban vagy gyermek, fiatal
felnőtt köznevelési szolgáltatásban részesül, a bölcsődei vagy családi napközi
ellátást vagy a köznevelési szolgáltatást biztosító intézmény országos nemzetiségi
önkormányzat, egyházi jogi személy vagy nem állami felsőoktatási intézmény
fenntartója a feladathoz kapcsolódóan a 40. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontja
szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 40. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
támogatásra jogosult,
b) ha a bentlakásos intézmény köznevelési feladatot is ellát, a fenntartó az
intézményen belül oktatott tanulók létszáma alapján az ellátott feladathoz
kapcsolódóan az országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy vagy
nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a 40. § (1) bekezdés a)-b) és e)
pontja szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 40. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
támogatásra jogosult.
10. Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is ugyanabban – az e
melléklet szerint támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139.
§ (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó (e melléklet alkalmazása során a
továbbiakban: adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott) – szociális,
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gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatásban részesül, a támogatás
szempontjából az adott napon ellátottként csak annál az engedélyesnél vehető
figyelembe, amelyik az ellátottról előbb teljesítette a 6. pont szerinti időszakos
jelentést.
11. Ugyanarra a napra ugyanazon ellátott a támogatás szempontjából nem vehető
figyelembe több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális
szakosított ellátás és gyermekvédelmi szakellátás esetén.
IV.

Szociális ágazati összevont pótlék

A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. szerinti, 2017. január-december hónapokban
kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak közterheihez, ha a fenntartó
a) a 41. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerint támogatásban részesül, vagy
b) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
kormányrendelet alapján támogatásban részesül és érvényes támogatási szerződéssel
rendelkezik arra az időszakra, amelyre támogatást igényel, vagy
c) család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására valamely települési önkormányzattal 2017-re
érvényes – a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti – ellátási szerződéssel
rendelkezik, az érvényességének időtartama alatt.
A 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, települési önkormányzattól
történő feladat-, illetve intézményátvétel esetén a fenntartó a tényleges átadás-átvétel időpontjától
jogosult a támogatásra, amennyiben az egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel.
A támogatás éves összegének meghatározása
T= Plsz * Kjtvhr. szerinti pótlék összege *12*1,27, de legfeljebb a kifizetett szociális
ágazati összevont pótlék és annak a szociális hozzájárulási adója, ahol
Plsz= a szociális ágazati összevont pótlékra jogosult foglalkoztatottak száma, amely a
támogatás igénylésekor a szociális ágazati összevont pótlékra jogosult foglalkoztatottak
éves becsült átlaglétszáma közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő és fizetési osztály
figyelembevételével; a támogatás elszámolásakor a foglalkoztatottak éves tényleges
átlaglétszáma közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő és fizetési osztály
figyelembevételével.
A szociális ágazati összevont pótlék igénylésére, pótigénylésére, lemondására, folyósítására,
elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére az egyházi és nem állami fenntartású szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról
szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1-26.§-át kell alkalmazni.
Kiegészítő rendelkezések:
1. A nem állami szociális fenntartó a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. szerinti
szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg
a foglalkoztatott számára.
2. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak a Kjtvhr.-ben
meghatározott összegén felül nyújtott összege és annak közterhei kifizetéséhez.
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3. A támogatás kizárólag a 2017. évben szociális ágazati összevont pótlékra kifizetett,
továbbá annak ténylegesen megfizetett közterheire használható fel. A támogatás terhére
más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.
V.

A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése

A 41. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartót kiegészítő támogatás illeti meg az általa
étkeztetett, bölcsődei ellátásban részesülő, a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint a
gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek után.
A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400/fő/év.
A kiegészítő támogatás igénylésekor és elszámolásakor a 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 5.
pont m) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a bölcsődében, mini bölcsődében
2017. január 1-je és december 31-e között a naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek
száma alapján összesített gondozási napok számát el kell osztani 230-cal.
VI.

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, a Biztos
Kezdet Gyerekház, az utcai szociális munka, a krízisközpont, a félutas ház és
a titkos menedékház fenntartóját megillető költségvetési támogatás

Ha a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátásnak, az utcai szociális munkának,
a Biztos Kezdet Gyerekháznak, a krízisközpontnak és a félutas háznak a fenntartója e
szolgáltatásokra jogszabály alapján finanszírozási szerződéssel, illetve a titkos menedékház
fenntartója támogatási szerződéssel rendelkezik, a támogatás összege teljes évi jogosultság esetén:
1.) szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás: 7 500 000 Ft/év/szolgálat,
2.) utcai szociális munka: 6 500 000 Ft/év/szolgálat,
3.) krízisközpont
a) krízisközpont: 6 000 000 Ft/év/szolgálat,
b) félutasház: 4 000 000 Ft/év/félutas ház,
4.) titkos menedékház: 16 000 000 Ft/év/szolgálat,
5.) Biztos Kezdet Gyerekház: 6 245 115 Ft/év/Gyerekház.
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9. melléklet a 2016. évi XC. törvényhez

9. melléklet a 2016. évi …. törvényhez

A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai
I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása
A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és a területi
nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: helyi nemzetiségi önkormányzat)
számára. E melléklet szempontjából települési nemzetiségi önkormányzatnak kell tekinteni az
átalakult nemzetiségi önkormányzatot is.
A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze:
- működési támogatásból és
- feladatalapú támogatásból.
1. Működési támogatás
ELŐIRÁNYZAT:

1 568,5 millió forint

Fajlagos összeg:

391 000 Ft/év

Egész éves támogatásra a 2017. január 1-jén a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi
nemzetiségi önkormányzat jogosult.
A települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200%-ára jogosult, ha a
településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó
kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az ötven
főt.
A területi nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg
- 200%-ára jogosult, ha a megyében (fővárosban) az adott nemzetiséghez tartozó,
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi
önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, de
legfeljebb húsz,
- 400%-ára jogosult, ha a megyében (fővárosban) az adott nemzetiséghez tartozó,
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi
önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a
húszat.
2. Feladatalapú támogatás
ELŐIRÁNYZAT:

1 648,5 millió forint

A feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely
- a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi
ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, és
- ha a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
(a továbbiakban: Njtv.) 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az előző
pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a
közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet
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a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2017. január 15-éig benyújtja. E benyújtási
határidő elmulasztása jogvesztő. A fővárosi és megyei kormányhivatal e dokumentumokat
2017. január 20-áig elektronikus úton küldi meg a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter (a
továbbiakban: miniszter) részére.
A jegyzőkönyvek alapján a miniszter a helyi nemzetiségi önkormányzatok főbb nemzetiségi
feladatokkal kapcsolatos döntéseit – az alábbi táblázat feltételeit figyelembe véve – értékeli,
és megállapítja a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatását megalapozó feladatmutató
pontszámot.

Nemzetiségi feladat megnevezése
1. A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:
- a nemzetiségi önkormányzat működési területén a
nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok
érvényesítése,
- a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi
felzárkózás érdekében folytatott tevékenység,
- az anyanyelv használatával kapcsolatos feladatok,
- a nemzetiségi önkormányzat működési területén
ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmények
tevékenységével kapcsolatos feladatok,
- a
nemzetiségi
közösség
sajátos
kulturális
önazonosságának megerősítése,
- a nemzetiségi közösség neveléshez, oktatáshoz,
médiaszolgáltatáshoz fűződő jogainak érvényesítése.
2. A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő
feladatok:
- kulturális, közművelődési, nevelési, oktatási feladatok,
- hagyományápolással, közgyűjteményekkel, médiaügyekkel
összefüggő
intézményalapítói,
intézményfenntartói, szervezési feladatok,
- a nemzetiségi önkormányzat működési területén a
nemzetiségi
közösség
nevelésének,
oktatási
feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését
szolgáló tevékenység,
- a nemzetiségi közösségnek az adott településhez
kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének
ápolásával kapcsolatos feladatok,
- saját
alapítású
vagy
fenntartású
(esetleg
társfenntartásban
működő)
közművelődési
intézménnyel,
közgyűjteménnyel,
médiával
kapcsolatos feladatok,
- más fenntartó által működtetett nemzetiségi
közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel,
médiával való együttműködés,
- anyaországi kapcsolattartás,
- a nemzetiség által használt nyelven a nemzetiségi
önkormányzat működési területén megvalósuló
kulturális jellegű programok szervezése.
3. A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:

0-5

A feladatra
megállapítható
maximális
pontszám
30

0-5

50

0-5

20

Lehetséges
pontérték
(döntésenként)
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-

nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködés,
helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatása,
társadalmi
felzárkózással,
közfoglalkoztatással
kapcsolatosan más szervekkel való együttműködés.
Elérhető pontszám összesen:

1841

100

Az előirányzatot a települési nemzetiségi és területi nemzetiségi önkormányzatok között –
az önkormányzatok száma alapján – oly módon kell megosztani, hogy a területi nemzetiségi
önkormányzatok számát kétszeresen kell figyelembe venni. A támogatás fajlagos összegét a
megállapított keretösszeg és az érintett nemzetiségi önkormányzatok részére meghatározott
összes pontszám hányadosaként kell a települési nemzetiségi önkormányzatok és a területi
nemzetiségi önkormányzatok esetében külön-külön meghatározni.
A feladatalapú támogatás a megállapított feladatmutató pontszámot és a meghatározott
fajlagos támogatási összeg szorzata.
II. Országos nemzetiségi önkormányzatok, az általuk fenntartott intézmények és a
nemzetiségi média támogatása
1.

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

ELŐIRÁNYZAT:

1 776,1 millió forint

Nemzetiségek tekintetében az előirányzat megosztása a következő:
millió forint

1

Bolgár Országos Önkormányzat és Média

70,2

2

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média

70,9

3

Országos Horvát Önkormányzat és Média

181,6

4

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média

294,0

5

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média

137,5

6

Országos Roma Önkormányzat és Média

361,2

7

Országos Lengyel Önkormányzat és Média

84,5

8

Országos Örmény Önkormányzat és Média

57,7

9

Országos Szlovák Önkormányzat és Média

166,0

10

Országos Szlovén Önkormányzat és Média

88,0

11

Szerb Országos Önkormányzat és Média

119,8

12

Országos Ruszin Önkormányzat és Média

67,3

13

Ukrán Országos Önkormányzat és Média

77,4

A támogatás az – Njtv. alapján létrehozott – országos nemzetiségi önkormányzatot a
működésével összefüggő kiadásokhoz és a nemzetiségi média feladatainak ellátásához
kapcsolódóan illeti meg.
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Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

ELŐIRÁNYZAT:

1 192,5 millió forint

Nemzetiségek tekintetében az előirányzat megosztása a következő:
millió forint
1

Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények

72,8

2

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények

35,5

3

Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények

145,9

4

211,0

5

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott
intézmények

6

Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények

165,9

7

Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények

53,0

8

Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények

33,4

9

Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények

197,9

10

Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények

58,4

11

Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények

114,0

12

Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények

35,3

13

Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények

21,4

48,0

A támogatás az országos nemzetiségi önkormányzatot az Njtv. 117-122. §-okban foglalt
közfeladatai ellátása érdekében létrehozott nemzetiségi önkormányzati intézmények
fenntartásához kapcsolódóan illeti meg.
III. Kiegészítő szabályok
1. Általános szabályok
a) Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat megszűnik, a megszűnését követő hónap első
napjától nem illeti meg az I.1. pont szerinti működési támogatás időarányos része és az I.2.
pont szerinti feladatalapú támogatásnak a megszűnés időpontját megelőzően
kötelezettségvállalással nem terhelt része.
b) A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) a minisztert 2017. január 10-éig
tájékoztatja a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzatokról.
c) A miniszter a helyi nemzetiségi önkormányzatokat az I.1. pont szerint megillető támogatás
összegét 2017. január 20-áig a honlapján közzéteszi.
d) A miniszter az I.2. pont szerinti támogatást megalapozó feladatmutató pontszámokat és a
képviselő-testületi ülések dátumát a honlapján március 1. és március 16. között közzéteszi. A
helyi nemzetiségi önkormányzat a közzétételtől számított 15 napon belül észrevételt tehet. Az
észrevételt a miniszter részére elektronikus úton vagy papíralapon kell benyújtani. Az
észrevétel beérkezésére nyitva álló határidő jogvesztő. Az észrevételhez csatolni kell az
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észrevétel tárgyát alátámasztó dokumentumokat, bizonyításra alkalmas igazolásokat, így
különösen a képviselő-testületi jegyzőkönyvek megküldési időpontjának igazolását, illetve a
hiányzó képviselő-testületi jegyzőkönyveket. Az észrevételt a miniszter megvizsgálja és a
megalapozott észrevételeknek megfelelően dönt a támogatást megalapozó végleges
feladatmutató pontszámokról. A miniszter az I.2. pont szerinti támogatást, a támogatást
megalapozó feladatmutató pontszámokat és a támogatás fajlagos összegét 2017. április 15-éig
a honlapján közzéteszi.
e) E melléklet szerinti támogatások tekintetében a Kincstár által benyújtható beszedési
megbízások teljesítése céljából a helyi és az országos nemzetiségi önkormányzat köteles a
beszedési megbízás benyújtására történő felhatalmazást a számlavezetője részére megadni.
Ennek elmulasztása esetén a miniszter a helyi és az országos nemzetiségi önkormányzatot e
melléklet szerint megillető támogatási összeg folyósítását a kötelezettség teljesítéséig
felfüggeszti. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén, a miniszter erről szóló értesítése
alapján, a fizetési számlákat beszedési megbízás alapján a Kincstár megterheli.
f) A II. pont szerinti támogatások esetében az országos nemzetiségi önkormányzat a
közgyűlés által elfogadott, tárgyévre vonatkozó költségvetését annak elfogadását követő
tizenöt naptári napon belül megküldi a miniszter részére.
g) E melléklet szerint
ga) nemzetiségi önkormányzati intézmény: az országos nemzetiségi önkormányzat által
költségvetési szervként vagy nonprofit gazdasági társaságként alapított, vagy más szervezettől
átvett, vagy más szervezettel közösen működtetett, nyilvántartásba vett szervezet;
gb) nemzetiségi média: az a nemzetiségi időszaki lap, amelyet az országos nemzetiségi
önkormányzat alapított vagy – nem országos nemzetiségi önkormányzati alapító esetében –
amelynek alapítójával és kiadójával az országos nemzetiségi önkormányzat a lap
működésének támogatására megállapodást kötött, továbbá az az elektronikus médium,
amelyet az országos nemzetiségi önkormányzat alapított, vagy – nem országos nemzetiségi
önkormányzati alapító esetében – amelynek alapítójával és működtetőjével az országos
nemzetiségi önkormányzat a médium működésének támogatására megállapodást kötött.
2. A támogatás folyósítására vonatkozó szabályok
a) A miniszter az I.1. pont szerinti támogatást az éves támogatásra jogosult helyi nemzetiségi
önkormányzat részére két egyenlő részletben, január 30-áig és június 30-áig folyósítja a
Kincstár útján.
b) A miniszter az I.2. pont szerinti támogatást két egyenlő részletben, április 30-áig és
augusztus 15-éig folyósítja a Kincstár útján.
c) A miniszter a II. pont szerinti támogatást negyedévenként egyenlő részletekben, a
költségvetési év első negyedéve tekintetében január 31-éig, ezt követően minden negyedév
első hónapjának 15. napjáig folyósítja a Kincstár útján.
3. A támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok
a) Az I.1. pont szerinti támogatás 2017. december 31-éig, az I.2. pont szerinti támogatás 2018.
december 31-éig használható fel.
b) Az I.1. pont szerinti támogatás kizárólag a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével
közvetlenül összefüggő – az Njtv. 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi
önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működésre és az I.2. pont
szerinti nemzetiségi feladatokra fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag az
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„Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége”, a „Nemzetiségi
közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és
támogatása”, „Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés
– hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő
kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
c) Az I.2. pont szerinti támogatás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok
ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”,
„Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés –
hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
d) A helyi nemzetiségi önkormányzat az I.2. pont szerinti támogatásról, annak felhasználását
követő 45 napon belül, de legkésőbb 2019. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót
nyújt be a miniszter számára, melynek elfogadásáról a miniszter a honlapján történő
közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.
e) Az I. pont szerinti támogatásokról a miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatói okirat
közlése a támogató honlapján történő közzététellel valósul meg.
f) Az országos nemzetiségi önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi média a II.
pont szerinti támogatásokat a miniszter által támogatói okiratban meghatározottak szerint a
működéséhez és az Njtv. 117-122. §-okban foglalt közfeladatai ellátásához, valamint a
közfeladat-ellátás fejlesztésére használhatja fel a támogatói okiratban rögzített határidőig. A
támogatói okirat közlése a támogató honlapján történő közzététellel valósul meg.
g) Az I. és II. pont szerinti támogatások esetében a pénzügyi beszámolóhoz csatolni
szükséges a támogatás felhasználását igazoló számlák és bizonylatok teljes köréről szóló
összesítőt.
h) A II. pont szerinti támogatás esetében a miniszter 2018. május 31-ig a honlapján közzétett
ellenőrzési terv szerint az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalában lefolytatott
helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja a támogatás jogszerű elszámolását és felhasználását.
i) A II. pont szerinti támogatások esetén az országos nemzetiségi önkormányzat, az általa
fenntartott vagy közvetlenül támogatott nemzetiségi önkormányzati intézmény, az időszaki
lap kiadója és az elektronikus médium működtetője a támogatás felhasználásáról elkülönített
számviteli nyilvántartást vezet az elfogadott éves intézményi költségvetésnek megfelelően.
j) A II. pont szerinti támogatások esetén az országos nemzetiségi önkormányzat a
zárszámadása elfogadását követően tizenöt napon belül a zárszámadásról szóló közgyűlési
előterjesztést és határozatot, valamint részletes szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a
miniszter számára. A beszámoló tartalmazza a támogatás felhasználásáról szóló szöveges
összefoglalót nemzetiségi intézményenként a következő rovatok szerinti bontásban:
- foglalkoztatottak személyi juttatásai,
- külső személyi juttatások,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- dologi kiadások,
- egyéb működési célú kiadások,
- beruházások,
- felújítások,
- egyéb felhalmozási célú kiadások.
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arról, hogy a beszámoló teljes körű, a valóságnak megfelel és az abban feltüntetett adatokat
alátámasztó dokumentumok az országos nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére állnak.
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A nemzetgazdasági miniszter 20/2016. (VI. 28.) NGM rendelete
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott
államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól szóló 4/2013. (II. 19.) NGM rendelet módosításáról
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (9) 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 harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott államkötvény
kibocsátásának részletes szabályairól szóló 4/2013. (II. 19.) NGM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „28. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában” szövegrész helyébe a „35/A. § (2) bekezdés
a) pont aa) alpontjában” szöveg,
b)
2. § (3) bekezdésében a „28. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja” szövegrész helyébe a „35/A. § (2) bekezdés
a) pont aa) alpontja” szöveg,
c)
3. § (1) bekezdésében a „28. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „35/A. § (2) bekezdése” szöveg
lép.
2. §		
Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 21/2016. (VI. 29.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri
rendeletek módosításáról
A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 27. § b) pontjában és a fogyasztónak nyújtott hitelről
szóló 2009. évi CLXII. törvény 30/A. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím, a 23. § b) pontja és a 2. melléklet tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím, a 23. § c) és d) pontja, valamint a 3. melléklet tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (2) bekezdés e) pontjában, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 438. §
e) pontjában és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. § a) pontja tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdés q), r) és s) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó
módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet módosítása
1. §		
A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani
elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet [a továbbiakban: 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet] 2. § (2)–(4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1847

„(2) A hitelbiztosítéki érték megállapításának alapja a piaci érték, melynek meghatározására négyféle módszer
alkalmazható:
a) a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés;
b) statisztikai alapú értékelés;
c) a hozamszámításon alapuló értékelés;
d) a költségalapú értékelés.
(3) A (2) bekezdés a), c) és d) pontjában megjelölt értékelési módszerek ismertetését az 1–3. számú mellékletek
tartalmazzák. A (2) bekezdés b) pontjában megjelölt értékelési módszer alkalmazási feltételeit az 5. számú melléklet
tartalmazza.
(4) Az értékelést – a (8) bekezdésben foglalt kivételekkel – a (2) bekezdés a), c) és d) pontjában megjelölt módszerek
közül legalább kétféle, lehetőség szerint azonban mind a háromféle módszerrel el kell készíteni. Ezt követően értékek
és eltérések elemzése alapján, az óvatosság elvét követve kell az értékelési szakvéleményben a hitelbiztosítéki értékre
javaslatot tenni.”
2. §		
A 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A 2. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjában megjelölt módszerek esetén az értékelési szakvélemény tartalmi és
formai követelményeire vonatkozó előírásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.”
3. §		
A 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A statisztikai alapú értékelés kivételével a hitelező az értékelési szakvéleményben javasolt értéket az értékelés
készítésének időpontjától számítva legfeljebb kilencven napig fogadhatja el a hitelbiztosítéki érték meghatározásához.”
4. §		
A 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet az 1. melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.

2. A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes
szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosítása
5. §		
A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló
24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet [a továbbiakban: 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet] 2. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése során a kibocsátónak a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről
szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és
a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 596/2014/EU rendelet) 19. cikkének, és e rendelet kiegészítő jogszabályainak
rendelkezéseit is figyelembe kell vennie.”
6. §

(1) A 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabályozott információ korlátozástól mentes elérhetősége érdekében a kibocsátó a szabályozott információt
egyidejűleg
megküldi legalább egy)
„aa) nyomtatott sajtó szerkesztőségének, amelynek sajtóterméke legalább huszonötezer példányszámban jelenik
meg naponta vagy hetente, és amelyet Magyarországon és az Európai Unió azon tagállamaiban terjesztenek, ahol
az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalára, szabályozott piacra történő bevezetésére a kibocsátó döntése alapján
került sor, vagy”
(2) A 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kibocsátó ugyanazt a szerkesztés nélküli, szabályozott információt küldi meg a média, az információtárolási
rendszer számára és teszi közzé a honlapján. A média számára megküldött szabályozott információba az éves és
a féléves jelentés az információtárolási rendszeren kívüli internetes hivatkozással is beépíthető.”

7. §		
A 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 9. §-a a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„c) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
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d) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik országok egyes állami szervei és központi
bankjai részére biztosított mentesség, a piaci manipuláció jelei, a közzétételi küszöbértékek, a késleltetésekkel
kapcsolatos értesítések tekintetében illetékes hatóság, a tilalmi időszak alatti kereskedésre vonatkozó engedélyek és
a vezető tisztségviselők értesítési kötelezettséggel járó ügyleteinek típusai tekintetében történő kiegészítéséről szóló,
2015. december 17-i 2016/522 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet.”
8. §		
A 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának
szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet módosítása
9. §		
A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló
21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A biztosító – az igénylő erre irányuló meghatalmazása esetén – megkeresi a kárnyilvántartó szervet a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 51. § (10) bekezdésében meghatározott igazolás kiadása
érdekében.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti igazoláshoz szükséges adatok a biztosító rendelkezésére állnak, az igazolást
a kárnyilvántartó szerv megkeresése nélkül a biztosító is kiadhatja.”

4. A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági
képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
módosítása
10. §		
A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági
vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet [a továbbiakban: 40/2015. (XII. 30.)
NGM rendelet] 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az oktató és a 7. § (1) bekezdése szerinti igazolás kiállítására és aláírására jogosult személy a Hatóság által
vezetett nyilvántartásban szereplő adatai változását a Hatóságnak a változás megtörténtétől számított tizenöt napon
belül – a képző szerv útján – bejelenti.”
11. §		
A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képzésben az vehet részt, aki
a) rendelkezik érettségi vizsgával,
b) pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzésre történő jelentkezés esetén hitelintézetnél, pénzügyi
vállalkozásnál, pénzforgalmi intézménynél, pénzügyi közvetítői tevékenységet folytató vállalkozásnál, vagy ezen
szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél, vagy az államigazgatás pénzügyi, illetve
gazdasági területén a jelentkezést megelőző hat éven belül legalább négy éves pénzügyi szakmai tapasztalatot
szerzett,
c) függő és független biztosításközvetítői hatósági képzésre történő jelentkezés esetén biztosítónál, viszontbiztosítónál,
biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, harmadik országban székhellyel rendelkező
biztosításközvetítő magyarországi fióktelepénél, vagy ezen szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti
szervénél, vagy az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén a jelentkezést megelőző hat éven belül
legalább négy éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett, vagy
d) tőkepiaci üzletkötői hatósági képzésre történő jelentkezés esetén befektetési vállalkozásnál, befektetési
alapkezelőnél, vagy ezen szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél, vagy az államigazgatás
pénzügyi, illetve gazdasági területén a jelentkezést megelőző hat éven belül legalább négy éves befektetési
szolgáltatási vagy tőkepiaci szakmai tapasztalatot szerzett.”
12. §		
A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A képző szervnél oktatóként az a személy foglalkoztatható, aki
a) felsőfokú végzettséggel rendelkezik és
aa) pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés esetén legalább hároméves pénzügyi szakmai tapasztalatot
szerzett hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál, pénzforgalmi intézménynél, pénzügyi közvetítői tevékenységet
folytató vállalkozásnál, vagy ezen szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél, vagy a Magyar
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Nemzeti Banknál, államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál pénzügyi, illetve gazdasági területen, vagy
felsőoktatásban pénzügyi, illetve gazdasági területen oktatóként,
ab) függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés esetén legalább hároméves biztosításszakmai
tapasztalatot szerzett biztosítónál, viszontbiztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó
szervezetnél, harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő magyarországi fióktelepénél, vagy ezen
szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél, vagy a Magyar Nemzeti Banknál, államigazgatási
szervnél vagy közigazgatási hatóságnál pénzügyi, illetve gazdasági területen, vagy felsőoktatásban pénzügyi, illetve
gazdasági területen oktatóként,
ac) tőkepiaci üzletkötői hatósági képzés esetén legalább hároméves befektetési szolgáltatási vagy tőkepiaci
szakmai tapasztalatot szerzett befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, vagy ezen szervezetek szakmai
érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél, vagy a Magyar Nemzeti Banknál, államigazgatási szervnél vagy
közigazgatási hatóságnál pénzügyi, illetve gazdasági területen, vagy felsőoktatásban pénzügyi, illetve gazdasági
területen oktatóként, vagy
b) középfokú végzettséggel rendelkezik, és – az adott hatósági képzés típusától függően – az a) pont
aa)–ac) alpontjában meghatározott szervek vagy szervezetek valamelyikénél legalább tíz éves pénzügyi szakmai,
biztosításszakmai, befektetési szolgáltatási vagy tőkepiaci szakmai tapasztalatot szerzett, amely tapasztalat
megszerzésének záró időpontja öt éven belüli időpontra esik.”
13. §

(1) A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A vizsgabiztos a Hatóság által vezetett nyilvántartásban szereplő adatai, valamint telefonos és elektronikus
elérhetősége változását a Hatóságnak a változástól számított nyolc napon belül bejelenti. A Hatóság a megváltozott
adatokról a bejelentést követő tizenöt napon belül értesíti a képző szerveket.”
(2) A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 12. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A Hatóság megbízási szerződést köt a nyilvántartásban szereplő vizsgabiztossal az adott hatósági vizsga
lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására. A Hatóság a vizsgabiztos részére egységes elvek alapján
meghatározott megbízási díjat fizet.”
(3) A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 12. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A vizsgabiztos a Hatóság által vezetett nyilvántartásban szereplő adatai, valamint telefonos és elektronikus
elérhetősége változását a Hatóságnak a változástól számított nyolc napon belül bejelenti.”

14. §		
A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képző szervnek – amennyiben vizsgáztatási tevékenységet is ellát – rendelkeznie kell a vizsga helyszínén az azon
részt vevők létszámának megfelelő számú számítógéppel, és a szükséges számítógépes programokkal.”
15. §		
A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Hatóság köteles – vizsgatípusonként – szükséges számú, de
a) augusztus és december hónapok kivételével havonta legalább kettő,
b) augusztus és december hónapokban havonta legalább egy
vizsgát szervezni, és azok előzetes időpontjait legalább három hónappal előre, közlemény formájában az internetes
honlapján közzétenni.”
16. §		
A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hatósági vizsga sikeres letételét, annak típusától függően az 5–8. melléklet szerinti tanúsítvány igazolja, amelyet
a Hatóság a vizsgajegyzőkönyv beérkezését követő öt napon belül állít ki.”
17. §		
A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti tudomásszerzés napja
a) hatósági képzéssel kapcsolatos sérelem esetén legkésőbb az a nap, amikor a képzésben részt vevő a 7. § (1) bekezdés
szerinti igazolást kézhez vette,
b) hatósági vizsgával kapcsolatos sérelem esetén a vizsga napja.”
18. §

(1) A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet a következő 27. §-sal egészül ki:
„27. § A 2. § (2) bekezdésének, a 3. § (1) bekezdés b) pontjának, a 3. § (2) és (2a) bekezdésének, az 5. § (3) bekezdésének,
a 6. §-nak, a 12. § (1) és (1a) bekezdésének, a 14. § (1) és (3) bekezdésének, valamint a 19. § (3) bekezdésének –
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a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 21/2016. (VI. 29.) NGM rendelet 10–12. §-ával, 13. § (1) bekezdésével, valamint 20. § b)–d), g), i), k),
l) és n) pontjával megállapított – rendelkezéseit a 2016. augusztus 1-jén vagy azt követően indult hatósági képzésekre
és megtartott hatósági vizsgákra kell alkalmazni.”
(2) A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) A 2. § (2) bekezdésének, a 3. § (1) bekezdés b) pontjának, a 3. § (2) és (2a) bekezdésének, az 5. § (3) bekezdésének,
a 6. §-nak, a 12. § (1) és (1a) bekezdésének, a 14. § (1) és (3) bekezdésének, valamint a 19. § (3) bekezdésének –
a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 21/2016. (VI. 29.) NGM rendelet 10–12. §-ával, 13. § (1) bekezdésével, valamint 20. § b)–d), g), i), k),
l) és n) pontjával megállapított – rendelkezéseit a 2016. augusztus 1-jén vagy azt követően indult hatósági képzésekre
és megtartott hatósági vizsgákra kell alkalmazni.
(2) Az 1. § b) pontjának, a 3. § (1) bekezdés d) és e) pontjának, a 8. § (2) bekezdésének, a 12. § (1), (1a) és
(1b) bekezdésének, a 13. § (2) bekezdésének, a 14. § (7) bekezdésének, a 15. § (2) bekezdésének, a 16. § (1) bekezdésének,
a 19. § (2) bekezdésének és a 9. mellékletnek – a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó, a pénzügyi
közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2016. (VI. 29.) NGM rendelet 13. § (2) és
(3) bekezdésével, 14–17. §-ával, 19. §-ával, 20. § a), e), f ), h), j) és m) pontjával, valamint 3. mellékletével megállapított
– rendelkezéseit a 2017. július 1-jén vagy azt követően indult hatósági képzésekre és megtartott hatósági vizsgákra
kell alkalmazni.”
19. §		
A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
20. §		
A 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
a)
1. § b) pontjában az „a képzést és vizsgáztatást végző képző szerv (a továbbiakban: képző szerv)” szövegrész
helyébe az „a képzést vagy képzést és vizsgáztatást végző szerv (a továbbiakban együtt: képző szerv)” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „feltételeként olyan hatósági képzés” szövegrész helyébe
a „feltételeként – annak típusától függően – olyan pénzügyi szolgáltatás közvetítői, függő biztosításközvetítői,
független biztosításközvetítői vagy tőkepiaci üzletkötői hatósági képzés” szöveg,
c)
2. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „végzésére” szövegrész helyébe a „végzésére is” szöveg,
d)
3. § (1) bekezdés b) pontjában a „kiállítására jogosult személyeket,” szövegrész helyébe a „kiállítására és
aláírására jogosult személyeket, valamint közli a Hatóság által nyilvántartásba veendő személyes adataikat,”
szöveg,
e)
3. § (1) bekezdés d) pontjában az „és vizsgáztatáshoz” szövegrész helyébe az „és – amennyiben vizsgáztatási
tevékenységet is ellát – a vizsgáztatáshoz” szöveg,
f)
3. § (1) bekezdés e) pontjában az „és a vizsgaszabályzatban” szövegrész helyébe az „és – amennyiben
vizsgáztatási tevékenységet is ellát – a vizsgaszabályzatban” szöveg,
g)
3. § (2) bekezdésében az „adatok” szövegrész helyébe az „adatai” szöveg,
h)
8. § (2) bekezdésében a„valamint a vizsgaszabályzat” szövegrész helyébe a„valamint – amennyiben vizsgáztatási
tevékenységet is ellát – a vizsgaszabályzat” szöveg,
i)
12. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „az a vizsgabiztos bízható meg, aki vállalja,” szövegrész helyébe
az „az a vizsgabiztos bízható meg, aki hozzájárul neve, valamint telefonos és elektronikus elérhetősége képző
szervek felé történő – Hatóság általi – továbbításához, továbbá vállalja,” szöveg,
j)
12. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „az a vizsgabiztos bízható meg, aki hozzájárul neve, valamint
telefonos és elektronikus elérhetősége képző szervek felé történő – Hatóság általi – továbbításához, továbbá
vállalja,” szövegrész helyébe az „az a vizsgabiztos bízható meg, aki vállalja,” szöveg,
k)
14. § (1) bekezdésében a „tíz munkanappal” szövegrész helyébe a „tíz nappal” szöveg,
l)
14. § (3) bekezdésében az „5. § (3) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott, a munkáltató, a megbízó vagy
a megrendelő által” szövegrész helyébe az „5. § (3) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott, a munkáltató
vagy a megbízó által” szöveg,
m)
16. § (1) bekezdésében a „vizsgabiztos a vizsgát követő” szövegrész helyébe a „vizsgabiztos legkésőbb a vizsgát
követő” szöveg,
n)
19. § (3) bekezdésében a „vizsgaeredmény közlését” szövegrész helyébe a „vizsga napját” szöveg
lép.
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5. Záró rendelkezések
21. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5–8. §, a 22. §, a 23. § a) és b) pontja, valamint a 2. melléklet 2016. július 3-án lép hatályba.
(3) A 10–12. §, a 13. § (1) bekezdése, a 18. § (1) bekezdése, valamint a 20. § b)–d), g), i), k), l) és n) pontja 2016. augusztus 1-jén
lép hatályba.
(4) A 9. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 13. § (2) és (3) bekezdése, a 14–17. §, a 18. § (2) bekezdése, a 19. §, a 20. § a), e), f ), h), j) és m) pontja, a 23. §
c) és d) pontja, valamint a 3. melléklet 2017. július 1-jén lép hatályba.

22. §

(1) Az 5. §, a 8. § és a 2. melléklet
a)
a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és
b)
az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik országok egyes állami szervei és központi
bankjai részére biztosított mentesség, a piaci manipuláció jelei, a közzétételi küszöbértékek, a késleltetésekkel
kapcsolatos értesítések tekintetében illetékes hatóság, a tilalmi időszak alatti kereskedésre vonatkozó
engedélyek és a vezető tisztségviselők értesítési kötelezettséggel járó ügyleteinek típusai tekintetében történő
kiegészítéséről szóló, 2015. december 17-i 2016/522 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) A 23. § a) pontja a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.

23. §		
Hatályát veszti
a)
a piacbefolyásolásra utaló magatartások vizsgálatakor figyelembe veendő körülményekről, az elfogadott piaci
gyakorlat megállapításának folyamatáról, valamint a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának jogos
érdekből történő késleltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2005. (VIII. 26.) PM rendelet,
b)
a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 2. § (2) bekezdése, 3. melléklete és 4. mellékletének 2.6. pontja,
c)
a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 13. § (1) bekezdésében a „vagy írásban” szövegrész,
d)
a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 19. § (3) bekezdése.
24. §		
Nem lép hatályba a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
a)
24. §-a,
b)
25. §-a,
c)
26. § c)–e) pontja,
d)
10. melléklete.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 21/2016. (VI. 29.) NGM rendelethez
„5. számú melléklet a 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelethez

Statisztikai alapú értékelés alkalmazásának feltételei
A jelzálog-hitelintézet abban az esetben állapíthatja meg statisztikai alapú értékeléssel más pénzügyi intézmény
által, vagy pénzügyi intézmény megbízásából készített – kilencven napnál régebbi – értékelési szakvélemény alapján
az ingatlan hitelbiztosítéki értékét, ha
a)
a Szabályzata tartalmaz rendelkezéseket a statisztikai alapú újraértékelésre vonatkozóan,
b)
az ingatlan a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 147. § (4) bekezdése alapján lakóingatlannak
minősül,
c)
az ingatlan a statisztikai alapú érték-megállapítás elvégzésének időpontjában olyan településen található,
amely
ca)
a Központi Statisztikai Hivatal közigazgatási helynévkönyve alapján városnak minősül, vagy
cb)
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény alapján a Budapesti
Agglomeráció területéhez tartozó településnek minősül, vagy
cc)
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény alapján a Balaton kiemelt üdülőkörzetéhez
tartozó településnek minősül,
és az adott településen a statisztikai alapú érték-megállapítás elvégzését megelőző egy évben az ingatlanok
forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló
33/2007. (XII. 23.) PM rendelet alapján teljesített adatszolgáltatás alapján legalább öt ingatlan-adásvételre sor
került,
d)
a statisztikai értékeléshez szükséges adatokat az értékelési szakvélemény tartalmazza,
e)
az értékelési szakvélemény és mellékletei elektronikus adathordozón a jelzálog-hitelintézet rendelkezésére
állnak.”

2. melléklet a 21/2016. (VI. 29.) NGM rendelethez
1. A 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 1. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A rendkívüli tájékoztatás keretében nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója (a helyi önkormányzatok
kivételével) – legalább az 1.1–1.30. pontban meghatározott – információkat teszi közzé:”
2. A 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 1. pontja a következő 1.30. alponttal egészül ki:
[A rendkívüli tájékoztatás keretében nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója (a helyi önkormányzatok
kivételével) – legalább az 1.1–1.29. pontban meghatározott – információkat teszi közzé]
„1.30. Az 596/2014/EU rendelet 3. cikk (1) bekezdésének 25. és 26. pontjaiban meghatározott vezető feladatokat ellátó
személyeknek és a velük szoros kapcsolatban álló személyeknek az 596/2014/EU rendelet 19. cikk (1) bekezdésében
és a Bizottságnak (EU) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik országok egyes állami
szervei és központi bankjai részére biztosított mentesség, a piaci manipuláció jelei, a közzétételi küszöbértékek,
a késleltetésekkel kapcsolatos értesítések tekintetében illetékes hatóság, a tilalmi időszak alatti kereskedésre
vonatkozó engedélyek és a vezető tisztségviselők értesítési kötelezettséggel járó ügyleteinek típusai tekintetében
történő kiegészítéséről szóló 2016/522 felhatalmazáson alapuló rendeletének 10. cikkében megjelölt ügyleteiről
az 596/2014/EU rendelet 19. cikk (6) bekezdésben megjelölt adatokat, amennyiben az ilyen ügyletek összértéke
az 596/2014/EU rendelet 19. cikk (8) bekezdésében foglalt értékhatárt egy naptári éven belül elérte.”
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3. melléklet a 21/2016. (VI. 29.) NGM rendelethez
„9. melléklet a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

Jelentkezési lap a hatósági vizsgára
A jelentkező
neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
születési neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
születési helye, ideje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
anyja neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
lakcíme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
személyazonosító vagy személyi igazolvány száma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
– pénzügyi szolgáltatás közvetítői
A hatósági vizsga típusa:
(a megfelelő aláhúzandó)

– függő biztosításközvetítői
– független biztosításközvetítői
– független biztosításközvetítői különbözeti
– tőkepiaci üzletkötői

A hatósági vizsgára bocsátás alapja:
(a megfelelő aláhúzandó)

– érettségi vizsga
– igazolt négy éves szakmai tapasztalat

A hatósági vizsga tervezett időpontja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A tervezett hatósági vizsga helyszíne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Megismételt vizsga esetén az előző, sikertelen vizsga helyszíne és időpontja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aláírásommal igazolom, hogy a vizsgaszabályzatot megismertem és annak feltételeit elfogadom. Hozzájárulok
a természetes személyazonosító- és lakcímadataim Magyar Nemzeti Bank általi kezeléséhez.
..........................................., 20.... ............................................
		
		

.................................................................
aláírás

Megjegyzés:”

A nemzetgazdasági miniszter 22/2016. (VI. 29.) NGM rendelete
a hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését
előíró szabályokról
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (2) bekezdés c) és h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya a hitelintézetek által Magyarország területén végzett, a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott
pénzügyi szolgáltatási tevékenységre terjed ki.
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2. §		
E rendelet alkalmazásában:
a)
egyenlő esélyű hozzáférés: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 4. § h) pontjában meghatározott fogalom;
b)
fogyatékos ügyfél: a Fot. 4. § a) pontjában meghatározott személy.
3. §

(1) A hitelintézetnek a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségének
elősegítését megteremtő stratégiát a Hpt. 283. §-a, valamint az e rendeletben foglaltak szerint kell elkészítenie.
(2) A stratégia elválaszthatatlan részét képezi a hitelintézet irányítási jogkörrel rendelkező vezető testülete által elfogadott,
a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésre vonatkozó hitelintézeti
szabályzat (a továbbiakban: szabályzat). A szabályzat kitér a szolgáltatások körére és a hozzáférés módjára.
(3) A hitelintézet a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megelőzően felhívja az ügyfél figyelmét, hogy
kérés esetén tájékoztatást nyújt szóban vagy írásban a vonatkozó szabályzatban rögzített, a fogyatékos ügyfeleknek
egyenlő esélyű hozzáférést biztosító szolgáltatások köréről és a hozzáférés módjáról.

4. §

(1) E rendeletben meghatározott stratégiának és szabályzatnak tartalmaznia kell:
a)
a fogyatékos ügyfelek kiszolgálását biztosító szolgáltatásokra vonatkozó igények és azok jellegének
meghatározása céljából készülő felmérés elkészítésének eljárásrendjét, amely magában foglalja:
aa)
a fogyatékos ügyfelek érdekében történő információgyűjtés alapelveit és szabályait,
ab)
arra való hivatkozást, hogy a természetes személyek adatainak kezelése, feldolgozása és nyilvántartása
során az adatkezelők kötelesek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni,
ac)
az igényfelmérés alapján hozott döntésre vonatkozó alapelveket és eljárásrendet és
ad)
a felmerülő kockázatok kezelésére vonatkozó eljárásrendet,
b)
az igényfelmérés eredménye alapján indokolt szolgáltatásszervezési intézkedéseket, ideértve a fizikai és
infokommunikációs elemeket is.
(2) A hitelintézet a stratégiában és a szabályzatban meghatározza az ügyintézők fogyatékos ügyfelekkel történő kapcsolat
kialakítása és fenntartása érdekében szükséges intézményi belső oktatásának rendjét.
(3) A stratégia egy általános tartalmú dokumentum, a szabályzat a stratégia végrehajtási és részletszabályait tartalmazza.

5. §		
A hitelintézet a fogyatékos ügyfelek tájékoztatása érdekében a honlapján – elkülönített, jól látható helyen,
akadálymentes módon – nyilvánosságra hozza legalább a következő információkat:
a)
a fogyatékos ügyfelek igényei és száma alapján készített szolgáltatási térképet,
b)
a fogyatékos ügyfelek számára nyújtott, a pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését
biztosító szolgáltatások körét és a hozzáférés módját bankfiókok szerinti bontásban,
c)
a b) pontban meghatározott bankfiókok elérhetőségeit.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §

(1) A hitelintézet az e rendeletben foglalt stratégiát és a szabályzatot legkésőbb 2016. szeptember 15-ig elkészíti.
(2) A hitelintézet az 5. §-ban meghatározott követelményeknek legkésőbb 2016. október 1-jétől köteles megfelelni.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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HIRDETMÉNYEK
Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy
faxon:
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Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvénytelenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést
követően kiszámláz.
(A Szerkesztőség)

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 megrendelőlevél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi
a valós helyzetet.
Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendeléseket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)
A BL-Prompt Kft. (2051 Biatorbágy, Diófa u. 13.) bejelentése:
HS4SA 1574701–1574750
sorszámú számlatömböt eltulajdonították, 2016. június
30-tól érvénytelen.
*
A Groupama Biztosító Zrt. bejelentése:
6036421–6036450
sorszámú nyugtatömb használata 2016. június 21-től
érvénytelen.
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A Generali Biztosító Zrt. bejelentése:

Nyomtatvány típus név

2016. IV. 1.–2016. V. 31. közötti időszakban az alábbi
nyomtatványok elvesztek, használatuk érvénytelen:
Nyomtatvány típus név

Sorszámtól

Sorszámig

7. szám
Sorszámtól

Sorszámig

Csekktömb – Első díjas

75689874

75689874

Csekktömb – Első díjas

75689880

75689890

Csekktömb – Első díjas

75690011

75690014

Csekktömb – Első díjas

75690071

75690073

Csekktömb – Első díjas

36302160

36302162

Csekktömb – Első díjas

75690076

75690100

Csekktömb – Első díjas

36302189

36302189

Csekktömb – Első díjas

75690161

75690166

Csekktömb – Első díjas

37896498

37896498

Csekktömb – Első díjas

75690168

75690171

Csekktömb – Első díjas

39416567

39416568

Csekktömb – Első díjas

75690221

75690224

Csekktömb – Első díjas

39416574

39416574

Csekktömb – Első díjas

75690231

75690250

Csekktömb – Első díjas

39562351

39562357

Csekktömb – Első díjas

75690281

75690281

Csekktömb – Első díjas

53488404

53489285

Csekktömb – Első díjas

75690283

75690284

Csekktömb – Első díjas

73658940

73658940

Csekktömb – Első díjas

75690287

75690289

Csekktömb – Első díjas

73658944

73658948

Csekktömb – Első díjas

75690293

75690295

Csekktömb – Első díjas

73658951

73658960

Csekktömb – Első díjas

75690297

75690310

Csekktömb – Első díjas

74174401

74174430

Csekktömb – Első díjas

75690402

75690402

Csekktömb – Első díjas

74174971

74175000

Csekktömb – Első díjas

75690405

75690405

Csekktömb – Első díjas

75108298

75108299

Csekktömb – Első díjas

75690410

75690411

Csekktömb – Első díjas

75108302

75108303

Csekktömb – Első díjas

75690415

75690415

Csekktömb – Első díjas

75331581

75331610

Csekktömb – Első díjas

75690417

75690418

Csekktömb – Első díjas

75403473

75403474

Csekktömb – Első díjas

75690421

75690421

Csekktömb – Első díjas

75403476

75403476

Csekktömb – Első díjas

75690423

75690424

Csekktömb – Első díjas

75403481

75403483

Csekktömb – Első díjas

75690426

75690430

Csekktömb – Első díjas

75403486

75403500

Csekktömb – Első díjas

75698831

75698831

Csekktömb – Első díjas

75403561

75403561

Csekktömb – Első díjas

76265886

76265887

Csekktömb – Első díjas

75403563

75403564

Csekktömb – Első díjas

76298691

76298720

Csekktömb – Első díjas

75403567

75403572

Csekktömb – Első díjas

76300348

76300348

Csekktömb – Első díjas

75403574

75403575

Csekktömb – Első díjas

76313369

76313369

Csekktömb – Első díjas

75403577

75403578

Csekktömb – Első díjas

76313373

76313384

Csekktömb – Első díjas

75403587

75403590

Csekktömb – Első díjas

76313437

76313447

Csekktömb – Első díjas

75445231

75445260

Csekktömb – Első díjas

76313663

76313665

Csekktömb – Első díjas

75445681

75445682

Csekktömb – Első díjas

76313865

76313865

Csekktömb – Első díjas

75445713

75445733

Csekktömb – Első díjas

76313867

76313867

Csekktömb – Első díjas

75446071

75446100

Csekktömb – Első díjas

76313933

76313933

Csekktömb – Első díjas

75446131

75446640

Csekktömb – Első díjas

76313944

76313944

Csekktömb – Első díjas

75446701

75448140

Csekktömb – Első díjas

76326143

76326146

Csekktömb – Első díjas

75618082

75618082

Csekktömb – Első díjas

76326149

76326149

Csekktömb – Első díjas

75618085

75618085

Csekktömb – Első díjas

76326151

76326153

Csekktömb – Első díjas

75618088

75618090

Csekktömb – Első díjas

76326155

76326157

Csekktömb – Első díjas

75618093

75618093

Csekktömb – Első díjas

76326159

76326167

Csekktömb – Első díjas

75618095

75618095

Csekktömb – Első díjas

76326169

76326170

Csekktömb – Első díjas

75618097

75618097

Csekktömb – Első díjas

76326201

76326208

Csekktömb – Első díjas

75618099

75618099

Csekktömb – Első díjas

76326212

76326213

Csekktömb – Első díjas

75618102

75618110

Csekktömb – Első díjas

76326262

76326263
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Sorszámig

Csekktömb – Első díjas

76326265

76326265

Csekktömb – Első díjas

76689298

76689298

Csekktömb – Első díjas

76360765

76360780

Csekktömb – Első díjas

76689300

76689304

Csekktömb – Első díjas

76360841

76360870

Csekktömb – Első díjas

76689315

76689318

Csekktömb – Első díjas

76360931

76360990

Csekktömb – Első díjas

76689473

76689500

Csekktömb – Első díjas

76361141

76361170

Csekktömb – Első díjas

76689568

76689575

Csekktömb – Első díjas

76361291

76361320

Csekktömb – Első díjas

76689577

76689578

Csekktömb – Első díjas

76361561

76361590

Csekktömb – Első díjas

76689585

76689590

Csekktömb – Első díjas

76361741

76361860

Csekktömb – Első díjas

76689636

76689640

Csekktömb – Első díjas

76372444

76372445

Csekktömb – Első díjas

76689648

76689649

Csekktömb – Első díjas

76372447

76372447

Csekktömb – Első díjas

76689659

76689662

Csekktömb – Első díjas

76372449

76372449

Csekktömb – Első díjas

76689666

76689672

Csekktömb – Első díjas

76372451

76372455

Csekktömb – Első díjas

76689681

76689681

Csekktömb – Első díjas

76372458

76372458

Csekktömb – Első díjas

76689831

76689833

Csekktömb – Első díjas

76372651

76372651

Csekktömb – Első díjas

76689837

76689837

Csekktömb – Első díjas

76372685

76372699

Csekktömb – Első díjas

76689839

76689848

Csekktömb – Első díjas

76372701

76372710

Csekktömb – Első díjas

76691196

76691196

Csekktömb – Első díjas

76379102

76379104

Csekktömb – Első díjas

76700601

76700601

Csekktömb – Első díjas

76379107

76379110

Csekktömb – Első díjas

76700604

76700604

Csekktömb – Első díjas

76379113

76379113

Csekktömb – Első díjas

76700611

76700611

Csekktömb – Első díjas

76379115

76379116

Csekktömb – Első díjas

76702552

76702552

Csekktömb – Első díjas

76379119

76379119

Csekktömb – Első díjas

76712221

76712221

Csekktömb – Első díjas

76379122

76379122

Csekktömb – Első díjas

76712243

76712246

Csekktömb – Első díjas

76379124

76379127

Csekktömb – Első díjas

76730314

76730340

Csekktömb – Első díjas

76379221

76379221

Csekktömb – Első díjas

76731451

76731480

Csekktömb – Első díjas

76379223

76379224

Csekktömb – Első díjas

76731482

76731482

Csekktömb – Első díjas

76379251

76379251

Csekktömb – Első díjas

76731841

76731960

Csekktömb – Első díjas

76379253

76379253

Csekktömb - Első díjas

76731991

76732080

Csekktömb – Első díjas

76379255

76379266

Nyugtatömb

75804796

75804820

Csekktömb – Első díjas

76379268

76379269

Nyugtatömb

75804871

75804895

Csekktömb – Első díjas

76379271

76379279

Nyugtatömb

75804821

75804845

Csekktömb – Első díjas

76381869

76381890

Nyugtatömb

1109501

1109525

Csekktömb – Első díjas

76583261

76583290

Nyugtatömb

1855401

1855425

Csekktömb – Első díjas

76602441

76602441

Nyugtatömb

75801671

75801695

Csekktömb – Első díjas

76633601

76633630

Nyugtatömb

75801746

75801770

Csekktömb – Első díjas

76645646

76645646

Nyugtatömb

75802121

75802145

Csekktömb – Első díjas

76647194

76647198

Nyugtatömb

75801821

75801845

Csekktömb – Első díjas

76687161

76687164

Nyugtatömb

75766871

75766895

Csekktömb – Első díjas

76687251

76687280

Nyugtatömb

75802096

75802120

Csekktömb – Első díjas

76687442

76687442

Nyugtatömb

75804846

75804870

Csekktömb – Első díjas

76687704

76687704

Nyugtatömb

75829796

75829820

Csekktömb – Első díjas

76687707

76687730

Nyugtatömb

75816671

75816695

Csekktömb – Első díjas

76689294

76689294

Nyugtatömb

1731951

1731951
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Sorszámtól

Sorszámig

Nyugtatömb

2230841

2230841

Szig.e. ajánlatsz.

50015108680

50015108697

Nyugtatömb

2230801

2230801

Szig.e. ajánlatsz.

50015200751

50015200768

Szig.e. ajánlatsz.

50012315382

50012315382

Szig.e. ajánlatsz.

50015202313

50015202313

Szig.e. ajánlatsz.

50012453228

50012453228

Szig.e. ajánlatsz.

50010903174

50010903174

Szig.e. ajánlatsz.

50012677554

50012677554

Szig.e. ajánlatsz.

50011011779

50011011779

Szig.e. ajánlatsz.

50012907686

50012907686

Szig.e. ajánlatsz.

50011431115

50011431115

Szig.e. ajánlatsz.

50013204924

50013204924

Szig.e. ajánlatsz.

50011995709

50011995709

Szig.e. ajánlatsz.

50013282601

50013282601

Szig.e. ajánlatsz.

50013919446

50013919446

Szig.e. ajánlatsz.

50013335431

50013335448

Szig.e. ajánlatsz.

50013919972

50013919972

Szig.e. ajánlatsz.

50013401372

50013401372

Szig.e. ajánlatsz.

50013920484

50013920484

Szig.e. ajánlatsz.

50013492604

50013492611

Szig.e. ajánlatsz.

50013920886

50013920886

Szig.e. ajánlatsz.

50013633296

50013633296

Szig.e. ajánlatsz.

50013929696

50013929696

Szig.e. ajánlatsz.

50013850240

50013850240

Szig.e. ajánlatsz.

50014202293

50014202303

Szig.e. ajánlatsz.

50013853236

50013853236

Szig.e. ajánlatsz.

50014356378

50014356378

Szig.e. ajánlatsz.

50013963476

50013963476

Szig.e. ajánlatsz.

50014398448

50014398448

Szig.e. ajánlatsz.

50013969056

50013969056

Szig.e. ajánlatsz.

50014398462

50014398462

Szig.e. ajánlatsz.

50013988194

50013988194

Szig.e. ajánlatsz.

50014400714

50014400714

Szig.e. ajánlatsz.

50014019415

50014019415

Szig.e. ajánlatsz.

50014721185

50014721185

Szig.e. ajánlatsz.

50014080433

50014080457

Szig.e. ajánlatsz.

50014733674

50014733674

Szig.e. ajánlatsz.

50014099022

50014099022

Szig.e. ajánlatsz.

50015005051

50015005051

Szig.e. ajánlatsz.

50014104085

50014104085

Szig.e. ajánlatsz.

50015005257

50015005257

Szig.e. ajánlatsz.

50014105794

50014105794

Szig.e. ajánlatsz.

50015006162

50015006162

Szig.e. ajánlatsz.

50014114307

50014114307

Szig.e. ajánlatsz.

50015006289

50015006289

Szig.e. ajánlatsz.

50014114486

50014114486

Szig.e. ajánlatsz.

50015245800

50015245800

Szig.e. ajánlatsz.

50014158888

50014158888

Szig.e. ajánlatsz.

50015246519

50015246519

Szig.e. ajánlatsz.

50014247218

50014247218

Szig.e. ajánlatsz.

50015440201

50015440201

Szig.e. ajánlatsz.

50014261605

50014261605

Szig.e. ajánlatsz.

50015537660

50015537660

Szig.e. ajánlatsz.

50014346269

50014346276

Szig.e. ajánlatsz.

50015538111

50015538111

Szig.e. ajánlatsz.

50014354259

50014354259

Szig.e. ajánlatsz.

50010048550

50010048550

Szig.e. ajánlatsz.

50014357908

50014357908

Szig.e. ajánlatsz.

50010218272

50010218272

Szig.e. ajánlatsz.

50014376307

50014376307

Szig.e. ajánlatsz.

50010222653

50010222653

Szig.e. ajánlatsz.

50014474711

50014474711

Szig.e. ajánlatsz.

50010386483

50010386483

Szig.e. ajánlatsz.

50014556970

50014556970

Szig.e. ajánlatsz.

50010408875

50010408875

Szig.e. ajánlatsz.

50014563062

50014563062

Szig.e. ajánlatsz.

50010434304

50010434304

Szig.e. ajánlatsz.

50014629210

50014629210

Szig.e. ajánlatsz.

50010838014

50010838021

Szig.e. ajánlatsz.

50014668569

50014668569

Szig.e. ajánlatsz.

50011048773

50011048773

Szig.e. ajánlatsz.

50014947255

50014947262

Szig.e. ajánlatsz.

50011664580

50011664580

Szig.e. ajánlatsz.

50014947293

50014947293

Szig.e. ajánlatsz.

50012272252

50012272252

Szig.e. ajánlatsz.

50014985321

50014985321

Szig.e. ajánlatsz.

50013217610

50013217610

Szig.e. ajánlatsz.

50015028997

50015028997

Szig.e. ajánlatsz.

50013260498

50013260498

Szig.e. ajánlatsz.

50015095746

50015095746

Szig.e. ajánlatsz.

50013868618

50013868618

Szig.e. ajánlatsz.

50015108295

50015108295

Szig.e. ajánlatsz.

50013872439

50013872439
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Sorszámtól

Sorszámig

Szig.e. ajánlatsz.

50013872453

50013872453

Szig.e. ajánlatsz.

50014149196

50014149196

Szig.e. ajánlatsz.

50013880371

50013880371

Szig.e. ajánlatsz.

50014272959

50014272966

Szig.e. ajánlatsz.

50014095736

50014095736

Szig.e. ajánlatsz.

50014545437

50014545437

Szig.e. ajánlatsz.

50014851055

50014851055

Szig.e. ajánlatsz.

50014545468

50014545468

Szig.e. ajánlatsz.

50010464521

50010464521

Szig.e. ajánlatsz.

50014545509

50014545509

Szig.e. ajánlatsz.

50011018381

50011018381

Szig.e. ajánlatsz.

50014545932

50014545932

Szig.e. ajánlatsz.

50013052394

50013052394

Szig.e. ajánlatsz.

50014993593

50014993593

Szig.e. ajánlatsz.

50013052844

50013052844

Szig.e. ajánlatsz.

50015094800

50015094800

Szig.e. ajánlatsz.

50013317631

50013317631

Szig.e. ajánlatsz.

50015100716

50015100716

Szig.e. ajánlatsz.

50013317930

50013317930

Szig.e. ajánlatsz.

50015107108

50015107108

Szig.e. ajánlatsz.

50013498882

50013498882

Szig.e. ajánlatsz.

50015122998

50015122998

Szig.e. ajánlatsz.

50013533213

50013533220

Szig.e. ajánlatsz.

50013131048

50013131048

Szig.e. ajánlatsz.

50014909880

50014909880

Szig.e. ajánlatsz.

50013171910

50013171910

Szig.e. ajánlatsz.

50014910567

50014910567

Szig.e. ajánlatsz.

50013814640

50013814640

Szig.e. ajánlatsz.

50015100008

50015100008

Szig.e. ajánlatsz.

50013823590

50013823590

Szig.e. ajánlatsz.

50015168237

50015168237

Szig.e. ajánlatsz.

50014489179

50014489186

Szig.e. ajánlatsz.

50015245477

50015245477

Szig.e. ajánlatsz.

50014537344

50014537344

Szig.e. ajánlatsz.

50015245714

50015245714

Szig.e. ajánlatsz.

50014636450

50014636450

Szig.e. ajánlatsz.

50010240408

50010240408

Szig.e. ajánlatsz.

50015075085

50015075085

Szig.e. ajánlatsz.

50011069758

50011069758

Szig.e. ajánlatsz.

50015493670

50015493670

Szig.e. ajánlatsz.

50011095081

50011095081

Szig.e. ajánlatsz.

50015611539

50015611539

Szig.e. ajánlatsz.

50011371413

50011371413

Szig.e. ajánlatsz.

50010228769

50010228769

Szig.e. ajánlatsz.

50011902688

50011902688

Szig.e. ajánlatsz.

50010308380

50010308380

Szig.e. ajánlatsz.

50012022363

50012022363

Szig.e. ajánlatsz.

50010308407

50010308407

Szig.e. ajánlatsz.

50012075828

50012075828

Szig.e. ajánlatsz.

50012003548

50012003548

Szig.e. ajánlatsz.

50012477945

50012477945

Szig.e. ajánlatsz.

50014010784

50014010784

Szig.e. ajánlatsz.

50012510178

50012510178

Szig.e. ajánlatsz.

50014011204

50014011204

Szig.e. ajánlatsz.

50013144174

50013144174

Szig.e. ajánlatsz.

50014029933

50014029933

Szig.e. ajánlatsz.

50013876684

50013876684

Szig.e. ajánlatsz.

50014179650

50014179650

Szig.e. ajánlatsz.

50015380815

50015380815

Szig.e. ajánlatsz.

50014179863

50014179863

Szig.e. ajánlatsz.

50010493307

50010493307

Szig.e. ajánlatsz.

50014932495

50014932495

Szig.e. ajánlatsz.

50010672326

50010672326

Szig.e. ajánlatsz.

50015466078

50015466078

Szig.e. ajánlatsz.

50010727756

50010727756

Szig.e. ajánlatsz.

50010394473

50010394473

Szig.e. ajánlatsz.

50010884613

50010884613

Szig.e. ajánlatsz.

50011083358

50011083358

Szig.e. ajánlatsz.

50011271928

50011271928

Szig.e. ajánlatsz.

50011083372

50011083372

Szig.e. ajánlatsz.

50011583274

50011583274

Szig.e. ajánlatsz.

50011084328

50011084328

Szig.e. ajánlatsz.

50011597181

50011597181

Szig.e. ajánlatsz.

50011737208

50011737208

Szig.e. ajánlatsz.

50012061825

50012061825

Szig.e. ajánlatsz.

50012394644

50012394644

Szig.e. ajánlatsz.

50012063858

50012063858

Szig.e. ajánlatsz.

50013012178

50013012178

Szig.e. ajánlatsz.

50013042443

50013042443

Szig.e. ajánlatsz.

50013238767

50013238767

Szig.e. ajánlatsz.

50013214174

50013214174

Szig.e. ajánlatsz.

50013238781

50013238781

Szig.e. ajánlatsz.

50013710876

50013710876

Szig.e. ajánlatsz.

50013238877

50013238877

1860
Nyomtatvány típus név

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
Sorszámtól

Sorszámig

Nyomtatvány típus név

7. szám
Sorszámtól

Sorszámig

Szig.e. ajánlatsz.

50013504406

50013504406

Szig.e. ajánlatsz.

50013022373

50013022373

Szig.e. ajánlatsz.

50009347381

50009347381

Szig.e. ajánlatsz.

50013022490

50013022490

Szig.e. ajánlatsz.

50010167530

50010167530

Szig.e. ajánlatsz.

50013022854

50013022854

Szig.e. ajánlatsz.

50010363138

50010363138

Szig.e. ajánlatsz.

50013215632

50013215632

Szig.e. ajánlatsz.

50010373694

50010373694

Szig.e. ajánlatsz.

50013253942

50013253942

Szig.e. ajánlatsz.

50010553573

50010553573

Szig.e. ajánlatsz.

50010185385

50010185385

Szig.e. ajánlatsz.

50010553597

50010553597

Szig.e. ajánlatsz.

50011548833

50011548833

Szig.e. ajánlatsz.

50010623212

50010623212

Szig.e. ajánlatsz.

50011584440

50011584440

Szig.e. ajánlatsz.

50012018827

50012018827

Szig.e. ajánlatsz.

50013832866

50013832866

Szig.e. ajánlatsz.

50012063384

50012063384

Szig.e. ajánlatsz.

50015557039

50015557039

Szig.e. ajánlatsz.

50012251703

50012251703

Szig.e. ajánlatsz.

50010648246

50010648246

Szig.e. ajánlatsz.

50013821189

50013821189

Szig.e. ajánlatsz.

50014440617

50014440617

Szig.e. ajánlatsz.

50010553676

50010553676

Szig.e. ajánlatsz.

50014440648

50014440648

Szig.e. ajánlatsz.

50011292790

50011292790

Szig.e. ajánlatsz.

50014807032

50014807032

Szig.e. ajánlatsz.

50011293337

50011293337

Szig.e. ajánlatsz.

50014852661

50014852661

Szig.e. ajánlatsz.

50011293478

50011293478

Szig.e. ajánlatsz.

50010725101

50010725101

Szig.e. ajánlatsz.

50012706234

50012706234

Szig.e. ajánlatsz.

50010853787

50010853787

Szig.e. ajánlatsz.

50012811503

50012811503

Szig.e. ajánlatsz.

50010854135

50010854135

Szig.e. ajánlatsz.

50012996600

50012996600

Szig.e. ajánlatsz.

50010864945

50010864945

Szig.e. ajánlatsz.

50013242313

50013242313

Szig.e. ajánlatsz.

50011991767

50011991767

Szig.e. ajánlatsz.

50013678118

50013678118

Szig.e. ajánlatsz.

50011991822

50011991822

Szig.e. ajánlatsz.

50013968598

50013968598

Szig.e. ajánlatsz.

50012382791

50012382791

Szig.e. ajánlatsz.

50014475327

50014475327

Szig.e. ajánlatsz.

50013097199

50013097199

Szig.e. ajánlatsz.

50014742720

50014742737

Szig.e. ajánlatsz.

50010519621

50010519621

Szig.e. ajánlatsz.

50014897291

50014897291

Szig.e. ajánlatsz.

50013208777

50013208777

Szig.e. ajánlatsz.

50014958712

50014958712

Szig.e. ajánlatsz.

50013742301

50013742301

Szig.e. ajánlatsz.

50009958723

50009958723

Szig.e. ajánlatsz.

50014515533

50014515533

Szig.e. ajánlatsz.

50011044607

50011044614

Szig.e. ajánlatsz.

50014813635

50014813635

Szig.e. ajánlatsz.

50011064557

50011064564

Szig.e. ajánlatsz.

50014813752

50014813752

Szig.e. ajánlatsz.

50011064911

50011064928

Szig.e. ajánlatsz.

50014814117

50014814117

Szig.e. ajánlatsz.

50010844552

50010844552

Szig.e. ajánlatsz.

50014814739

50014814739

Szig.e. ajánlatsz.

50010844590

50010844590

Szig.e. ajánlatsz.

50013359024

50013359024

Szig.e. ajánlatsz.

50010844734

50010844734

Szig.e. ajánlatsz.

50013359392

50013359392

Szig.e. ajánlatsz.

50010905482

50010905482

Szig.e. ajánlatsz.

50013420465

50013420465

Szig.e. ajánlatsz.

50013156986

50013156986

Szig.e. ajánlatsz.

50012810870

50012810870

Szig.e. ajánlatsz.

50015232554

50015232554

Szig.e. ajánlatsz.

50013352890

50013352900

Szig.e. ajánlatsz.

50015232602

50015232602

Szig.e. ajánlatsz.

50015690190

50015690190

Szig.e. ajánlatsz.

50008390812

50008390812

Szig.e. ajánlatsz.

50015691115

50015691115

Szig.e. ajánlatsz.

50009910664

50009910664

Szig.e. ajánlatsz.

50015691232

50015691232

Szig.e. ajánlatsz.

50010892012

50010892029

Szig.e. ajánlatsz.

50011825493

50011825493

Szig.e. ajánlatsz.

50011991688

50011991688

Szig.e. ajánlatsz.

50011946918

50011946918

Szig.e. ajánlatsz.

50015385683

50015385683

Szig.e. ajánlatsz.

50011946932

50011946932
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Sorszámtól

Sorszámig

Szig.e. ajánlatsz.

50015037160

50015037160

Vonalkódos ajánlatszám

53644192927

53644193007

Szig.e. ajánlatsz.

50015711134

50015711134

Vonalkódos ajánlatszám

53644235057

53644235105

Szig.e. ajánlatsz.

50015732566

50015732566

Vonalkódos ajánlatszám

53644234953

53644235002

Szig.e. ajánlatsz.

50013884052

50013884076

Vonalkódos ajánlatszám

53644234771

53644234771

Szig.e. ajánlatsz.

50012146324

50012146324

Vonalkódos ajánlatszám

53644235301

53644235301

Szig.e. ajánlatsz.

50012407911

50012407911

Vonalkódos ajánlatszám

53644235497

53644235497

Szig.e. ajánlatsz.

50008825060

50008825060

Vonalkódos ajánlatszám

53644235569

53644235569

Szig.e. ajánlatsz.

50011336948

50011336948

Vonalkódos ajánlatszám

53644235600

53644235600

Szig.e. ajánlatsz.

58990023349

58990023356

Vonalkódos ajánlatszám

53644235796

53644235796

Szig.e. ajánlatsz.

50014820459

50014820466

Vonalkódos ajánlatszám

53644152017

53644152055

Szig.e. ajánlatsz.

50012044363

50012044363

Vonalkódos ajánlatszám

53644719962

53644720003

Szig.e. ajánlatsz.

50012131519

50012131519

Vonalkódos ajánlatszám

53644379841

53644379872

Szig.e. ajánlatsz.

50013049897

50013049897

Vonalkódos ajánlatszám

53644829229

53644829243

Szig.e. ajánlatsz.

50010807731

50010807731

Vonalkódos ajánlatszám

53644324274

53644324281

Szig.e. ajánlatsz.

50009456939

50009456939

Vonalkódos ajánlatszám

53644450346

53644450353

Szig.e. ajánlatsz.

50012615493

50012615493

Vonalkódos ajánlatszám

53644466822

53644466839

Szig.e. ajánlatsz.

58990024522

58990024522

Vonalkódos ajánlatszám

53644325646

53644325646

Szig.e. ajánlatsz.

50012319898

50012319898

Vonalkódos ajánlatszám

53644977315

53644977315

Szig.e. ajánlatsz.

50012748421

50012748421

Vonalkódos ajánlatszám

53644634267

53644634267

Szig.e. ajánlatsz.

50013932399

50013932399

Vonalkódos ajánlatszám

53644632959

53644632959

Szig.e. ajánlatsz.

50012266374

50012266374

Vonalkódos ajánlatszám

53644475600

53644475600

Szig.e. ajánlatsz.

50013604874

50013604874

Vonalkódos ajánlatszám

53644719931

53644719931

Szig.e. ajánlatsz.

50013844915

50013844915

Vonalkódos ajánlatszám

53644497631

53644497631

Szig.e. ajánlatsz.

50014217091

50014217091

Vonalkódos ajánlatszám

53644147587

53644147587

Szig.e. ajánlatsz.

50013475771

50013475771

Vonalkódos ajánlatszám

53644720467

53644720467

Szig.e. ajánlatsz.

50014792330

50014792330

Vonalkódos ajánlatszám

53644358282

53644358282

Szimba nyugta

7536083

7536083

Vonalkódos ajánlatszám

53644714723

53644714723

Szimba nyugta

7536098

7536098

Vonalkódos ajánlatszám

53644190365

53644190365

Vonalkódos ajánlatszám

53643746217

53643746217

Vonalkódos ajánlatszám

53644868925

53644868925

Vonalkódos ajánlatszám

53644260949

53644261005

Vonalkódos ajánlatszám

53644234908

53644234908

Vonalkódos ajánlatszám

53644591230

53644591302

Vonalkódos ajánlatszám

53644595801

53644595801

Vonalkódos ajánlatszám

53644592413

53644592509

Vonalkódos ajánlatszám

5364503671

5364503680

Vonalkódos ajánlatszám

53644192013

53644192109

Vonalkódos ajánlatszám

53644248080

53644248080
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7. szám

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

A pénztár az Mpt. 70. § (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. §-ában foglalt rendelkezések
alapján az alábbi adatokat hozza nyilvánosságra a 2015. évi magánnyugdíjpénztári tevékenységéről
A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár működésének kezdő időpontja: 2011. december 1.
Felügyeleti engedély: H-EN-IV-1004/2012. (2012. május 4.); Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételi eljárás ügyszáma: 11. Pk.
61.022/2011.
Az AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése 2011. november 30-án kelt határozatában döntést hozott
átalakulásról, a pénztári ágazatok szétválásáról, amely révén a magánágazat 2011. november 30-i fordulónappal kivált.
A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (korábban AXA Magánnyugdíjpénztár) 2011. december 1-jétől önállóan folytatja tevékenységét.
A pénztár vezető tisztségviselői 2015. december 31-én:
Az Igazgatótanács tagjai

Az Ellenőrző Bizottság tagjai

Dr. Váradi Péter

Bendó Zoltán

Bata Beáta

Dr. Kovácsy Zsombor

Dr. Erdős Attila

Rédling Anita

Magyar Lilla

Ligetvári Róbert

Neubauer Andrea

Tóth Szilárd

Nógrády Norbert
Dr. Csillag Péter
3. Taglétszám
Taglétszám (fő)

2015. január 01.

2015. december 31.

39,166

38,029

A tagdíjbevételek tartalékok közötti megosztása a befizetés százalékában
2014. 07. 01-től 2014. 12. 31-ig
Fedezeti tartalék

Tagdíjak

Működési tevékenység

99,1%

Likviditási tartalék

0,89%

0,01%

2015. 01. 01-től
Fedezeti tartalék

Tagdíjak

Működési tevékenység

97,50%

Likviditási tartalék

2,49%

0,01%

5. A pénztár által nyújtott szolgáltatások értéke (változása)
Szolgáltatások típusa

2014

2015

A változás
összege

Egyösszegű kifizetés (E Ft)

%-ban

19,844

1,942

–17,902

0

0

0

Életjáradékok

–921.83%

6. A pénztár működési költségei és ráfordításai
2014

Működési költség (E Ft)
Egy főre eső működési költség (átlaglétszám alapján)
(ezer Ft/fő)

A változás

2015

összege

%-ban

176,035

226,459

50,424

22.27%

7.91

5.89

–2.02

–34.25%
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7. A pénztár működési költségei
2014

Anyagköltség (E Ft)

A változás

2015

összege

%-ban

2,304

2,666

Igénybevett szolgáltatások (E Ft)

39,559

53,841

14,282

26.53%

Egyéb anyagjellegű ráfordítás (E Ft)

51,059

39,298

–11,761

–29.93%

4,608

10,252

5,644

55.05%

Értékcsökkenési leírás (E Ft)
Garanciaalap (E Ft)

362

13.58%

0

0

0

678

21,738

21,060

96.88%

Személyi jellegű ráfordítás (E Ft)

54,511

62,152

7,641

12.29%

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítás (E Ft)

23,316

36,512

13,196

36.14%

Egyéb ráfordítások (E Ft)

8. A pénztár vagyonkezelője a Diófa Alapkezelő Zrt.
9. A Felügyelet (PSZÁF, ill. jogutódja az MNB) a pénztárra 2015-ben nem rótt ki bírságot.
10. A Garanciaalapot a pénztár nem vette igénybe.
11. A pénztár teljesítménymérésének főbb mutatói
Tartalékok tagdíjbevétele/tartalékok összes bevétele

1.96%

Tartalékok befektetési hozam- és kamatbevételei/tartalékok összes bevétele

95.25%

Bér- és személyi jellegű kiadások/működéssel kapcs. költségek, ráfordítások

27.45%

Igénybevett szolgáltatások kiadásai/működéssel kapcsolatos költségek, ráfordítások

23.78%

Éves átlagos taglétszám

38,449

Egyéni számlák átlagos egyenlege 2015. december 31-én

3,621,101

Egy főre jutó átlagos havi befizetés értéke

618.09

12. Pénztári hozamok, valamint a referenciaindex hozamrátájának alakulása
2006

2007

Pénztár

2008
Piano
klasszikus
portfólió

Pénztár

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési
portfólió

Nettó hozamráta (%)

8.78

5.59

–6.00

–13.23

–20.33

Bruttó hozamráta (%)

9.88

6.64

–5.03

–12.28

–19,40

Referenciaindex hozamrátája (%)

8.49

5.68

–4.19

–10.75

–21.02

413,484,098

780,947,862

8,014,408

122,958,516

335,350,397

6.5

7.4

6.1

6.1

6.1

A befektetett eszközök fordulónapi záró piaci
értéke (E Ft)
Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%)

2009
Piano
klasszikus
portfólió

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési
portfólió

Nettó hozamráta (%)

13.1

17.22

25.91

Bruttó hozamráta (%)

14.05

18.17

26.82

Referenciaindex hozamrátája (%)
A befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)
Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%)

13.83

20.10

23.29

13,212,457

147,609,079

482,149,663

4.2

4.2

4.2
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2010
Piano
klasszikus
portfólió

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési
portfólió

Nettó hozamráta (%)

5.28

8.74

11.14

Bruttó hozamráta (%)

6.18

9.69

12.03

Referenciaindex hozamrátája (%)

5.88

8.84

12.15

32,733,495

197,231,059

604,996,967

4.9

4.9

4.9

A befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)
Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%)

2011
Piano
klasszikus
portfólió

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési
portfólió

Nettó hozamráta (%)

3.94

–0.68

–3.76

Bruttó hozamráta (%)

4.44

0.03

–2.32

Referenciaindex hozamrátája (%)

4.26

–0.53

–4.48

2,893,471

13,710,292

58,156,527

3.9

3.9

3.9

A befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)
Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%)

2012
Piano
klasszikus
portfólió

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési
portfólió

Nettó hozamráta (%)

12.33

16.65

14.00

Bruttó hozamráta (%)

13.03

17.40

14.73

Referenciaindex hozamrátája (%)

12.55

17.18

14.36

4,476,696

14,021,376

58,096,448

5.7

5.7

5.7

A befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)
Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%)

2013
Piano
klasszikus
portfólió

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési
portfólió

Nettó hozamráta (%)

6.87

8.29

7.47

Bruttó hozamráta (%)

7.13

8,52

7.70

Referenciaindex hozamrátája (%)
A befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)
Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%)

7.35

8.71

7.33

8,621,091

21,849,694

70,424,626

1,7

1,7

1,7

2014
Piano
klasszikus
portfólió

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési
portfólió

Nettó hozamráta (%)

6.73

10.91

9.81

Bruttó hozamráta (%)

7.10

11.29

10.20

Referenciaindex hozamrátája (%)

6.61

10.83

9.38

12,403,381

32,020,485

85,254,808

–0,9

–0,9

–0,9

A befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)
Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%)
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2015
Piano
klasszikus
portfólió

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési
portfólió

Nettó hozamráta (%)

2.71

6.15

7.16

Bruttó hozamráta (%)

2.95

6.40

7.42

Referenciaindex hozamrátája (%)

2.28

5.17

6.12

12,763,770

36,329,999

88,613,081

0,9

0,9

0,9

A befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)
Hivatalos fogyasztóiár- Növekedés (%)

A bruttó és nettó hozamráták közötti eltérés alapvetően a befektetésekhez kapcsolódó költségekből (vagyonkezelői, letétkezelői
díj) adódik.
13. A választható portfóliók tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az év elején és végén (%):
Klasszikus portfólió

Pénzforgalmi számla és befektetési számla

2015. 01. 01.

2015. 12. 31.

7.72%

9.26%

68.17%

70.48%

0.00%

0.00%

22.69%

7.69%

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlanbefektetési
alapot

0.00%

3.00%

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél

1.41%

9.63%

Fedezeti célú Forward Ügyletek

0.00%

–0.06%

100.00%

100.00%

Magyar állampapír
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet
vállal
Magyarországon bejegyzett kibocsátó vállalati kötvényei

Kiegyensúlyozott portfólió

Pénzforgalmi számla és befektetési számla

2015. 01. 01.

2015. 12. 31.

1.03%

0.42%

67.27%

58.87%

Magyar vállalati kötvény

9.97%

5.60%

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon
nyilvános forgalomba hozott részvény

5.90%

6.39%

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény

0.18%

3.77%

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az
ingatlanbefektetési alapot

0.00%

0.00%

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye

0.00%

5.07%

15.65%

11.98%

Külföldön bejegyzett befektetési vállalkozás befektetési jegye

0.00%

0.00%

Kockázati tőkealapjegy

0.00%

0.00%

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél

0.00%

7.90%

100.00%

100.00%

Magyar állampapír

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlanbefektetési alapot

Növekedési portfólió

Pénzforgalmi számla és befektetési számla
Magyar állampapír
Magyar vállalati kötvény

2015. 01. 01.

2015. 12. 31.

6.12%

0.22%

46.50%

35.85%

4.71%

5.05%
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2015. 01. 01.

2015. 12. 31.

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon
nyilvános forgalomba hozott részvény

11.89%

12.81%

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény

0.47%

7.58%

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az
ingatlanbefektetési alapot

0.00%

4.16%

Magyarországon bejegyzett ingatlanbefektetési alap befektetési jegye

0.30%

4.57%

29.49%

21.87%

Külföldön bejegyzett befektetési vállalkozás befektetési jegye

0.00%

0.00%

Kockázati tőkealapjegy

0.00%

0.00%

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél

0.52%

7.88%

Fedezeti célú Forward Ügyletek

0.00%

0.01%

100.00%

100.00%

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlanbefektetési
alapot

14. A tárgyévet követő évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett
minimális és maximális százalékos megoszlás és referencia index
Piano – Klasszikus portfólió és függő portfólió
Elvárások, előírások, limitszabályok:
A Piano – Klasszikus portfólió esetében olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci portfóliót kell kialakítani, amely alacsony
veszteségkockázatot és megfelelő likviditást biztosít. A Piano – Klasszikus portfóliónál kerülni kell az olyan befektetési
instrumentumokat, amelyek esetében a termék jellege, futamideje, kockázati szintje, előzménye piacának sajátosságai folytán a
rövid időn belüli, veszteség nélküli likvidálása bizonytalan. A Piano – Klasszikus portfólió esetében fokozott figyelmet kell fordítani
arra, hogy a kötelezettségállomány és a befektetések devizakitettsége összhangban legyen.
A Piano – Klasszikus portfólióban közvetlen és közvetett ingatlanbefektetések, kockázati tőkealapjegyek, származtatott alapok
jegyei nem helyezhetők el, illetve nyitott származtatott pozíciók nem vehetők fel.
A portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 5 %-át nem
haladhatja meg.
A pénztáraknak a tagok egyéni számla követelései abban a devizában fennállónak minősülnek, amelyben az egyéni
számlaköveteléseket nyilvántartják. A pénztárnak az eszközeit ebben a devizában fennálló eszközökbe kell fektetnie, ettől eltérő
devizában meghatározott eszközbe legfeljebb a klasszikus portfólió 5%-át meg nem haladó rész fektethető.
Egyéb esetekben a vonatkozó Kormányrendeletben meghatározott limitek az irányadók.
A Piano – Klasszikus portfólió eszközallokációja:
Eszközösszetétel

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam által
garantált kötvények, 6 hónapnál rövidebb bankbetétek
Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények

Teljesítményméréshez
használt referenciaindex

Súly

67%

RMAX

30%

MAX

3%

MSCI World

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam által garantált
kötvények
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények
Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek
Részvények
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Ritmo – Kiegyensúlyozott portfólió
Elvárások, előírások, limitszabályok:
A Ritmo – Kiegyensúlyozott portfólió esetében olyan középtávú, vegyes eszközösszetételű befektetési portfóliót kell kialakítani,
amely mérsékelt kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot biztosít. A Ritmo – Kiegyensúlyozott portfóliónál elsősorban az olyan
befektetési instrumentumokat kell alkalmazni, amelyek hozamelőnye várhatóan a befektetést követő 10 éven belül jelentkezik.
A Ritmo – Kiegyensúlyozott portfólió eszközallokációja:
Eszközösszetétel

Teljesítményméréshez
használt referenciaindex

Súly

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű hazai kötvények, jelzáloglevelek, állampapírok,
pénzpiaci eszközök

5%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű hazai kötvények, jelzáloglevelek, állampapírok

RMAX

65%

MAX

Fejlett piaci részvények

4%
3%

S&P500
FTSE EUROTOP100

Hazai részvények

6%

BUX

Közép-európai részvények

4%

CECEEUR

Egyéb fejlődő piaci részvények

5%

MSCI Emerging

Alternatív befektetések

8%

RMAX

A Ritmo – Kiegyensúlyozott portfólióban az ingatlanbefektetések (ingatlanok és ingatlanalapok) aránya a befektetett eszközök
10%-át, míg a kockázati tőkealapjegyek a 3%-át nem haladhatják meg. Egy kockázati tőkealap által kibocsátott jegyek aránya
nem haladhatja meg a befektetett eszközök 2%-át. A portfólióba származtatott alapok jegyei nem helyezhetők el, illetve nyitott
származtatott pozíciók nem vehetők fel.
A pénztáraknak a tagok egyéni számla követelései abban a devizában fennállónak minősülnek, amelyben az egyéni
számlaköveteléseket nyilvántartják. A pénztárnak az eszközeit ebben a devizában fennálló eszközökbe kell fektetnie, ettől eltérő
devizában meghatározott eszközbe legfeljebb a kiegyensúlyozott portfólió 20%-át meg nem haladó rész fektethető.
Egyéb esetekben a vonatkozó Kormányrendeletben meghatározott limitek az irányadók.
A Ritmo – Kiegyensúlyozott portfólió limitszabályai:
Eszközösszetétel

Referenciaindex

Limit

Súly

Minimum

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű hazai kötvények,
jelzáloglevelek, állampapírok, pénzpiaci eszközök

RMAX

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű hazai kötvények,
jelzáloglevelek, állampapírok

MAX

65%

S&P500
FTSE
EUROTOP100

4%
3%

BUX

6%

Közép-európai részvények

CECEEUR

4%

Egyéb fejlődő piaci részvények

MSCI
Emerging

5%

RMAX

8%

Fejlett piaci részvények
Hazai részvények

Alternatív befektetések

Maximum

5%
55%

90%

0%

30%

0%

15%

Tempo – Növekedési portfólió
Elvárások, előírások, limitszabályok:
A Tempo – Növekedési portfólió esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfóliót kell kialakítani, amely magasabb
hozam-kockázati profilú eszközök bevonásával, a pénztár által vállalható kockázat mellett, a lehető legmagasabb hozamot
biztosítja. A befektetési portfólió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozammaximalizálásra kell törekedni.
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A Tempo – Növekedési portfólió eszközallokációja:
Eszközösszetétel

Súly

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű hazai kötvények, jelzáloglevelek,
állampapírok, pénzpiaci eszközök

Teljesítményméréshez
használt referenciaindex

0%

RMAX

46%

MAX

7,%
5%

S&P500
FTSE EUROTOP100

12%

BUX

8%

CECEEUR

Egyéb fejlődő piaci részvények

10%

MSCI Emerging

Alternatív befektetések

12%

RMAX

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű hazai kötvények, jelzáloglevelek, állampapírok
Fejlett piaci részvények
Hazai részvények
Közép-európai részvények

A Növekedési portfólióban az ingatlanbefektetések (ingatlanok és ingatlanalapok) aránya a befektetett eszközök 20%-át, míg a
kockázati tőkealapjegyek aránya a befektetett eszközök 5%-át nem haladhatja meg. Egy kockázati tőkealap által kibocsátott jegyek
aránya nem haladhatja meg a befektetett eszközök 2%-át. A származtatott alapok jegyeinek és nyitott származtatott pozíciók
árfolyamértéken vett együttes aránya a befektetett eszközök maximálisan 5%-át teheti ki.
A pénztáraknak a tagok egyéni számla követelései abban a devizában fennállónak minősülnek, amelyben az egyéni
számlaköveteléseket nyilvántartják. A pénztárnak az eszközeit ebben a devizában fennálló eszközökbe kell fektetnie, ettől eltérő
devizában meghatározott eszközbe legfeljebb a növekedési portfólió 35%-át meg nem haladó rész fektethető.
Egyéb esetekben a vonatkozó Kormányrendeletben meghatározott limitek az irányadók.
A Tempo – Növekedési portfólió limitszabályok:
Eszközösszetétel

Referenciaindex

Limit

Referenciasúly
Minimum

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű hazai kötvények,
jelzáloglevelek, állampapírok, pénzpiaci eszközök

RMAX

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű hazai kötvények,
jelzáloglevelek, állampapírok

MAX

46%

S&P100
FTSE
EUROTOP100

7%
5%

BUX

12%

Közép-európai részvények

CECEEUR

8%

Egyéb fejlődő piaci részvények

MSCI
Emerging

10%

RMAX

12%

Fejlett piaci részvények
Hazai részvények

Alternatív befektetések

0%
20%

85%

0%

60%

0,%

20%

15. A pénztár teljes vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke piaci értéken:
Megnevezés

Pénztár vagyona (E Ft)

Maximum

2015. 01. 01.

2015. 12. 31.

129,938,459

138,048,866

A pénztár 2015. évi tevékenységét bemutató adatok megtekinthetők a www.horizontpenztar.hu internet címen.
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A Horizont Magánnyugdíjpénztár 2015. évi éves beszámolója mérleg és eredménykimutatásának adatai
Mérleg – Eszköz
ezer forint
Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

130,297,844

144,927,802

Befektetett eszközök

20,659

19,221

I. Immateriális javak

18,791

16,313

1. Vagyoni értékű jogok

18,791

16,313

Megnevezés

Eszközök (aktívák) összesen

2. Szellemi termékek

0

0

1,868

2,908

1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

940

2,072

3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

928

836

0

0

130,274,677

144,906,944

I. Készletek

1,919

1,919

2. Áruk

1,919

1,919

II. Követelések

240,941

997,360

1. Tagdíjkövetelések

212,811

138,552

5. Egyéb követelések

28,130

858,808

123,204,780

136,244,168

14,206,109

53,515,038

105,905,954

79,798,530

76,739,089

7,442,064

0

61,447,638

28,560,818

0

606,047

10,908,828

3,093,530

2,933,351

–813

–2,751

6,827,037

7,663,497

207,414

273,754

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök

III. Értékpapírok
1. Egyéb részesedések
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
2.1. Kötvények
2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok
2.3. Befektetési jegyek
2.4. Jelzáloglevél
3. Értékpapírok értékelési különbözete
4. Határidős ügyletek értékelési különbözete
IV. Pénzeszközök
2. Pénztári elszámolási betétszámla
3. Elkülönített betétszámla

2,007,587

469,572

4. Rövid lejáratú bankbetétek

4,000,000

1,000,000

595,324

5,920,512

16,712

–341

Aktív időbeli elhatárolások

2,508

1,637

2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása

2,508

1,637

5. Devizaszámla
6. Pénzeszközök értékelési különbözete
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Mérleg – Forrás
ezer forint

Megnevezés

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

130,297,844

144,927,802

184,566

259,721

I. Induló tőke

40,000

40,000

1. Működés fedezetének induló tőkéje

40,000

40,000

III. Tartalék tőke

86,829

145,034

IV. Működés mérleg szerinti eredménye

57,737

74,687

0

0

129,948,684

137,888,552

0

0

II. Fedezeti céltartalék

129,680,593

137,706,850

1. Egyéni számlákon

129,678,674

137,706,850

1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék

75,632,072

75,560,245

1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék

54,046,602

62,146,605

1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam

50,937,188

59,231,398

1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet

3,109,414

2,915,207

ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)

1,427,700

1,122,169

28,333

38,078

3,232,696

739,198

–1,579,315

1,015,762

2. Szolgáltatási tartalékon

1,919

0

2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék

1,913

0

6

0

III. Likviditási és kockázati céltartalék

39,899

40,738

1. Likviditási és kockázati célra

39,811

40,676

3.1. Egyéb kockázatokra

39,811

40,676

2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára

73

34

3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete

15

28

1

3

14

25

228,192

140,964

9,575

2,590

218,507

138,354

110

20

58,303

6,656,106

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

58,303

6,656,106

1. Tagokkal szembeni kötelezettségek

26,954

43,104

Saját tőke

V. Értékelési tartalék
Céltartalékok
I. Működési céltartalék

1.2.2.2.Járó osztalék (+)
1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/–)
1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/–)

2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek

3.1. Időarányosan járó kamat (+)
3. 4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/–)
IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka
1. Működési célú tagdíjak tartaléka
2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka
3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka
Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

11,798

6,006

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

17,900

6,604,991

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1871
ezer forint

Megnevezés

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések

1,651

2,005

5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések

1,161

869

490

1,136

Passzív időbeli elhatárolások

106,291

123,423

2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása

106,291

123,423

5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések

A pénztár eredménykimutatása
Működési tevékenység
adatok E Ft-ban

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

533

7,937

3,722

841

48

7

–3,141

7,103

Működési célra kapott támogatás, adomány

224,609

265,626

Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)

221,468

272,729

9,900

25,688

Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)

231,368

298,417

Működéssel kapcsolatos ráfordítások

176,035

226,459

92,922

95,805

Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (–)
Utólag befolyt tagdíjak
Tagdíjbevételek összesen (=73MA01–73MA02+73MA03)

Egyéb bevételek

Anyagjellegű ráfordítások
Anyagköltség

2,304

2,666

Igénybe vett szolgáltatások

39,559

53,841

Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)

30,088

50,902

0

0

2,041

1,143

0

0

Szaktanácsadás díja (számla alapján)

2,772

777

Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség

4,658

1,019

Egyéb anyagjellegű ráfordítások

51,059

39,298

Személyi jellegű ráfordítások

54,511

62,152

Bérköltség

40,216

44,926

Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére

31,800

36,524

8,416

8,402

Aktuáriusi díj (megbízási díj)

0

0

Szaktanácsadás díja (megbízási díj)

0

0

Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)

0

0

8,416

8,402

0

0

Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)
Könyvvizsgálat díja (számla alapján)
Aktuáriusi díj (számla alapján)

Állományba nem tartozók munkadíja

Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja
Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja
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adatok E Ft-ban

Megnevezés

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

2,932

3,060

11,363

14,166

4,608

10,252

Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások

23,994

58,250

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások

23,316

36,512

0

0

678

21,738

55,333

71,958

0

0

2,378

2,702

0

0

2,378

2,702

0

0

27

34

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam

–60

0

Időarányosan járó kamat

–60

0

Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás

Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások
Egyéb ráfordítások
Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08–73MA09) (+/–)
Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/–)
Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek
Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat
Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel
Befektetési jegyek realizált hozama
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+…+73MA18)

2,345

2,736

Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék

–60

0

Időarányosan járó kamat

–60

0

1

7

–59

7

2,404

2,729

0

0

57,737

74,687

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+…+73MA26)
Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19–73MA27) (+/–)
Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/–)
Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/–)
Szolgáltatások fedezete

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tagok által fizetett tagdíj

54,168

310,727

Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (–)

11,934

32,946

2,914

266

Tagdíjbevételek összesen (1–2+3)

45,148

278,047

Szolgáltatási célú egyéb bevételek

823,427

112,833

Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)

868,575

390,880

Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások

813,275

112,833

Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek

2,352,231

3,766,588

Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel

3,456,769

6,401,230

Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (–)

1,104,538

2,634,642

Utólag befolyt tagdíjak
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adatok E Ft-ban

Megnevezés

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

1,927,616

3,097,154

Befektetési jegyek realizált hozama

884,805

1,012,387

Kapott osztalékok és részesedések

395,695

790,780

Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

589,853

5,346,811

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam

–106,379

–194,207

Időarányosan járó kamat

91,174

–305,531

Járó osztalék

28,333

9,745

Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet

2,761,658

–2,493,497

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

2,708,380

–2,336,079

Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (–)

–53,278

157,418

–2,987,544

2,595,076

314,519

926,757

Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (–)

3,302,063

–1,668,319

Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)

6,043,821

13,819,513

Egyéni számlákat megillető hozambevételek

6,043,821

13,819,513

Egyéni számlákat megillető realizált hozam

6,150,200

14,013,720

Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet

–106,379

–194,207

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

333,046

1,168,919

Befektetési jegyek realizált vesztesége

171,132

3,517,928

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

39,290

412,825

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások

193,123

345,252

Vagyonkezelői díjak

162,364

294,316

29,559

50,218

1,200

718

Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)

736,591

5,444,924

Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások

736,591

5,444,924

Befektetési tevékenység eredménye (15–22) (+/–)

5,307,230

8,374,589

Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam

5,413,609

8,568,796

Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet

–106,379

–194,207

Fedezeti céltartalék képzés (6–7+/–23) (–)

5,362,530

8,652,636

55,300

278,047

Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból

5,413,609

8,568,796

Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet

Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

Letétkezelői díjak
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások

Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében

–106,379

–194,207

Időarányosan járó kamat

91,174

–305,531

Járó osztalék

28,333

9,745

2,761,658

–2,493,497

–2,987,544

2,595,076

Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból

0

0

Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből

0

0

Devizaárfolyam különbözetekből
Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből
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Likviditási és kockázati fedezet
adatok E Ft-ban

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (–)
Utólag befolyt tagdíjak
Tagdíjbevételek összesen (1–2+3)
Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

6

32

27

4

0

0

–21

28

94

93

Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások

68

94

Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek

3,375

1,714

Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel

3,375

1,714

Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (–)

0

0

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)

0

7

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

22

0

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam

–5

13

Időarányosan járó kamat

–43

2

Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

38

11

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

42

4

Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (–)
Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek

4

–7

3,392

1,734

867

852

2,525

882

0

12

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások

195

214

Vagyonkezelői díjak

190

185

Letétkezelői díjak

5

29

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások

0

0

195

226

Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások

51

93

144

133

Befektetési tevékenység eredménye (16–23) (+/–)

3,197

1,508

Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (–)

3,202

1,535

Azonosítatlan (függő) befizetések hozama

2,381

749

826

773

–5

13

Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások

Egyéb kockázatokra
Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék
Időarányosan járó kamat
Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek

–43

2

38

11

Független könyvvizsgálói jelentés
a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének
Az éves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztük az HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: „a Nyugdíjpénztár”) mellékelt 2015. évi éves beszámolójának
a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és
források egyező végösszege 144 927 802 ezer Ft –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból –,
melyben a működés mérleg szerinti eredménye 74 687 ezer Ft nyereség, a fedezeti céltartalék képzés 8 652 636 ezer Ft, a likviditási
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és kockázati céltartalék képzés 1 535 ezer Ft –, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó
információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
A vezetés felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós
bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.
A könyvvizsgáló felelőssége
A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar nemzeti
könyvvizsgálati standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai
követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk
arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves
beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár
hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen
felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló Nyugdíjpénztár általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns
belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy a Nyugdíjpénztár belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalja az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli
becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk
megadásához.
Vélemény
Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad az HORIZONT Magánnyugdíjpénztár 2015. december 31-én
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli
törvényben foglaltakkal összhangban.
Figyelemfelhívás
Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nyugdíjpénztár éves beszámolója a vállalkozás folytatásának
elve alapján készült. A Kormány döntése alapján számos olyan jogszabályi rendelkezés jelent meg, melyek a Nyugdíjpénztár
működésének körülményeit jelenleg és a jövőben is jelentősen befolyásolják. A Nyugdíjpénztár vezetésének a vállalkozás folytatása
elve érvényesülésével kapcsolatos intézkedéseit a kiegészítő melléklet 6–8. oldalán található 4. pont mutatja be. Tekintettel arra,
hogy a Nyugdíjpénztár tagjai kötelezően 2010. október hónap óta már nem teljesítettek befizetéseket a Nyugdíjpénztárnál vezetett
egyéni számláik javára, a Nyugdíjpénztár jövőbeni működése a Nyugdíjpénztár tagjainak önkéntes támogatásától, valamint a
2014. december 15-én elfogadott jogszabályi változások miatt, a pénztár által kötelezően előírt tagdíjak befizetéseitől függ.
Továbbá véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 4. oldalán szereplő 1.3 pontban bemutatottakra,
mely szerint
– a Nyugdíjpénztárnál a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 2011. május 12-én vizsgálatot indított. A Nyugdíjpénztár vizsgálatot
lezáró határozatot, annak eredményére vonatkozó hivatalos tájékoztatást vagy jegyzőkönyvet a mai napig nem kapott, így
annak esetleges megállapításainak hatását a jelen beszámoló nem tartalmazza, valamint
– a Magyar Nemzeti Bank 2015. októberében lefolytatott átfogó ellenőrzéséről készített jegyzőkönyvében kifogásolta, hogy
az AXA Alapkezelő Zrt. (v.a.) nem minden esetben tartotta be az „Összhangszabályt”, melynek következtében alapkezelői díj
túlszámlázás keletkezett. Ennek hatása a jelen beszámolóban nem került bemutatásra, mivel a jegyzőkönyvben szereplő
megállapítások egyeztetése az érintett felek között nem zárult le, így a pénztár által követelhető összeg bizonytalan.
Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről
Elvégeztük az HORIZONT Magánnyugdíjpénztár mellékelt 2015. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2015. december 31-i
fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.
A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk
az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel
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kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta
egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.
Véleményünk szerint a 2015. évi üzleti jelentése az HORIZONT Magánnyugdíjpénztár 2015. évi éves beszámolójának adataival
összhangban van.
Budapest, 2016. május 20.
Mazars Kft.
1123 Budapest, Nagyenyed utca 8–14.
Nyilvántartási szám: 000220
Philippe Michalak Budzan
Partner

Dóczi Istvánné
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 007016
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23/2016. (VII. 7.)
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A nemzetgazdasági miniszter 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelete
a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) és (6) bekezdésében, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi
LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,
a 17–27. § tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a),
b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

(1) E rendelet hatálya a nem automatikus működésű mérlegre terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az olyan készülékre, amelyet a nem automatikus működésű mérleg magában foglal
vagy a nem automatikus működésű mérleghez külön van csatlakoztatva, azonban mérésre nem használható.
(3) E rendelet a nem automatikus működésű mérlegek felhasználásának alábbi kategóriáit különbözteti meg
a)
tömeg megállapítása kereskedelmi ügyletekhez;
b)
tömeg megállapítása díj, tarifa, adó, jutalom, bírság, díjazás, kártérítés vagy hasonló típusú fizetés megállapítása
céljából;
c)
tömeg megállapítása jogszabályok alkalmazására vagy szakértői véleményhez bírósági eljárások során;
d)
tömeg meghatározása orvosi gyakorlatban betegek súlyának mérésére ellenőrzés, diagnózis és gyógykezelés
céljaira;
e)
tömeg meghatározása gyógyszertárban gyógyszerek vény alapján történő elkészítéséhez és a tömeg
meghatározása orvosi és gyógyszerészeti laboratóriumokban végzett elemzésekben;
f)
az ár meghatározása a tömeg alapján a vásárlók közvetlen kiszolgálásának céljára és előcsomagoláshoz;
g)
minden egyéb alkalmazás az a)–f ) pontban felsoroltakon kívül.

1. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
akkreditálás: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról
és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 2. cikk 10. pontjában meghatározott eljárás;
2.
bejelentett szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény
2. § a) pontja szerinti szervezet;
3.
CE-jelölés: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott jelölés;
4.
európai uniós harmonizációs jogszabály: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 21. pontjában meghatározott jogszabály;
5.
forgalmazás: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 1. pontjában meghatározott tevékenység;
6.
forgalmazó: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 6. pontjában meghatározott személy;
7.
forgalomba hozatal: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom;
8.
forgalomból történő kivonás: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 15. pontjában meghatározott fogalom;
9.
gazdasági szereplő: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 7. pontjában meghatározott fogalom;
10.
gyártó: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom;
11.
harmonizált szabvány: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 9. pontjában meghatározott szabvány;
12.
importőr: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 5. pontjában meghatározott személy;
13.
megfelelőségértékelés: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 12. pontjában meghatározott eljárás;
14.
megfelelőségértékelő szervezet: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 13. pontjában meghatározott szervezet;
15.
meghatalmazott képviselő: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 4. pontjában meghatározott személy;
16.
mérleg: olyan mérőeszköz, amely testek tömegének meghatározására szolgál az adott testre ható nehézségi
erő felhasználásával; a mérleg egyúttal más, tömeggel kapcsolatos értékek, mennyiségek, paraméterek vagy
jellemzők meghatározására is szolgálhat;
17.
műszaki előírás: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 8. pontjában meghatározott dokumentum;
18.
nem automatikus működésű mérleg: olyan mérleg, amely a mérés során kezelő beavatkozását igényli;
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nemzeti akkreditáló szerv: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 11. pontjában meghatározott szervezet;
visszahívás: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 14. pontjában meghatározott fogalom.

2. Forgalmazás és üzembe helyezés
3. §		
Nem automatikus működésű mérleg akkor hozható forgalomba, illetve akkor helyezhető üzembe, ha e rendelet
előírásainak megfelel.

3. Alapvető követelmények
4. §		
A nem automatikus működésű mérlegnek meg kell felelnie az 1. mellékletben megállapított alapvető
követelményeknek.

II. FEJEZET
A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI
4. A gyártó kötelezettségei
5. §

(1) A nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatalakor a gyártó szavatolja, hogy a mérleg tervezése és
gyártása az 1. mellékletben meghatározott alapvető követelményeknek megfelelően történt.
(2) A nem automatikus működésű mérlegek esetében a gyártó elkészíti a 2. melléklet szerinti műszaki dokumentációt,
és gondoskodik a 12. § szerinti megfelelőségértékelési eljárás lefolytatásáról. Amennyiben a megfelelőségértékelési
eljárás keretében a nem automatikus működésű mérleg megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a gyártó
elkészíti a 4. melléklet szerinti EU-megfelelőségi nyilatkozatot (a továbbiakban: EU-megfelelőségi nyilatkozat),
valamint feltünteti a terméken a CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést.
(3) A nem automatikus működésű mérlegek esetében a gyártó a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi
nyilatkozatot a készülék forgalomba hozatalát követően tíz évig megőrzi.
(4) A gyártó biztosítja a sorozatgyártás e rendeletnek való megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások működését.
Figyelembe kell venni a nem automatikus működésű mérleg tervezésének és jellemzőinek változásait, valamint azon
harmonizált szabványok vagy más műszaki leírások változásait, amelyek alapján a nem automatikus működésű mérleg
megfelelőségét megállapították. Ha a nem automatikus működésű mérleg kockázataira tekintettel indokolt, a gyártó
elvégzi a forgalmazott nem automatikus működésű mérleg mintavizsgálatát, kivizsgálja a panaszokat, nyilvántartást
vezet ezekről a nem megfelelő, nem automatikus működésű mérlegekről és az ilyen mérlegek visszahívásáról,
valamint folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.
(5) A feliratok elhelyezése során a gyártó
a)
biztosítja, hogy az általa forgalomba hozott, nem automatikus működésű mérlegen megtalálható legyen
a 3. melléklet szerinti típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy más azonosítást lehetővé tevő elem;
b)
az 1. § (3) bekezdés a)–f ) pontjában felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérleg
esetében feltünteti a 3. melléklet 1. pontjában előírt feliratokat;
c)
a nem az 1. § (3) bekezdés a)–f ) pontjában felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérleg
esetében feltünteti a 3. melléklet 2. pontjában előírt feliratokat;
d)
amennyiben az 1. § (3) bekezdés a)–f ) pontjában felsorolt bármely alkalmazásra szánt, nem automatikus
működésű mérlegben vagy ahhoz kapcsolva olyan készülékek találhatók, amelyeket nem használnak vagy
nem szándékoznak használni az 1. § (3) bekezdés a)–f ) pontjában felsorolt alkalmazásokra, a készülékek
mindegyikét ellátja a 3. melléklet 3. pontjában előírt, felhasználást korlátozó jelzéssel.
(6) A gyártó a nem automatikus működésű mérlegen feltünteti nevét, cégnevét, az egyéni vállalkozói nyilvántartásba
vagy cégnyilvántartásba bejegyzett elnevezését vagy bejegyzett védjegyét, valamint a gyártó lakóhelyét, székhelyét,
illetve fióktelepét.
(7) A gyártó gondoskodik arról, hogy a nem automatikus működésű mérleghez mellékelt használati utasítás és
információk az adott tagállam által meghatározott nyelven legyenek megjelenítve. A használati utasításnak és
tájékoztatónak, illetve a jelölésnek egyértelműnek, közérthetőnek kell lennie.
(8) Az a gyártó, amely tudomást szerez arról, hogy az általa forgalomba hozott, nem automatikus működésű mérleg nem
felel meg e rendelet követelményeinek, azonnal meghozza a szükséges kiigazító intézkedéseket a nem automatikus
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működésű mérleg megfelelőségének biztosítására, adott esetben kivonja a forgalomból vagy visszahívja. Amennyiben
a nem automatikus működésű mérleg kockázatot jelent, a gyártó erről – és különösen a megfelelés hiányának és
a meghozott kiigazító intézkedések részleteiről – haladéktalanul tájékoztatja azon tagállamok illetékes nemzeti
hatóságait, amelyekben a szóban forgó nem automatikus működésű mérleget forgalmazzák.
(9) A gyártó az illetékes nemzeti hatóság kérésére az adott hatóság által használt hivatalos nyelven vagy a hatóság által
elfogadott nyelven átadja a nem automatikus működésű mérleg e rendeletnek való megfelelőségének igazolásához
szükséges összes dokumentumot. A gyártó együttműködik a hatósággal minden olyan intézkedés terén, melyet
az általa forgalomba hozott nem automatikus működésű mérleg jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tesz.

5. Képviselő
6. §

(1) A gyártó képviselőt bízhat meg a tagállami hatóságokkal történő együttműködés teljesítésére. Az 5. § (1) bekezdésében
meghatározott kötelezettségek és az 5. § (2) bekezdés szerinti műszaki dokumentáció elkészítése – a felek eltérő
rendelkezésének hiányában – nem képezik a képviselő megbízásának (a továbbiakban: megbízás) részét.
(2) A megbízásnak ki kell terjednie arra, hogy a képviselő
a)
a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatalát követően tíz évig megőrzi, és az EU-megfelelőségi
nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja;
b)
a piacfelügyeleti hatóság kérésére rendelkezésre bocsátja a nem automatikus működésű mérleg
megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt;
c)
a piacfelügyeleti hatóság kérésére együttműködik velük a megbízatása körébe tartozó nem automatikus
működésű mérleg jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedéseknél.

6. Az importőr kötelezettségei
7. §

(1) Az importőr kizárólag olyan nem automatikus működésű mérleget hozhat forgalomba, amellyel kapcsolatosan
meggyőződött arról, hogy a nem automatikus működésű mérleggel kapcsolatosan a gyártó
a)
a forgalomba hozatalt megelőzően elvégezte a 12. §-ban meghatározott megfelelőségértékelési eljárást,
b)
elkészítette a műszaki dokumentációt,
c)
feltüntette a CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést,
d)
mellékelte a megfelelőségértékelési eljárás során keletkezett dokumentumokat, valamint
e)
megfelel az 5. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
(2) Az importőr a nem automatikus működésű mérleget nem hozhatja forgalomba, amíg az nem felel meg
az 1. mellékletben előírt alapvető biztonsági követelményeknek. Amennyiben a nem automatikus működésű mérleg
kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.
(3) Az 1. § (3) bekezdés g) pontja szerinti nem automatikus működésű mérlegek forgalomba hozatalakor az importőr
szavatolja, hogy a gyártó megfelel az 5. § (5) és (6) bekezdésében szereplő követelményeknek.
(4) Az importőr a mérlegen feltünteti nevét vagy cégnevét, a termék márkájának megjelölését vagy bejegyzett védjegyét
és postai kapcsolattartási címét. Amennyiben ehhez fel kell bontani a csomagolást, a jelöléseket a csomagoláson és
a kísérő dokumentáción lehet feltüntetni. A kapcsolattartási adatokat közérthetően kell feltüntetni.
(5) Az importőr gondoskodik arról, hogy a nem automatikus működésű mérleghez mellékelt használati utasítás és
információk nyelve az adott tagállam által meghatározott nyelv legyen.
(6) Az importőr biztosítja, hogy amíg az 1. § (3) bekezdésében felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű
mérleg a felelősségi körébe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék az 1. mellékletben
meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelését.
(7) Ha az 1. § (3) bekezdésében felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegnek az 1. mellékletben
meghatározott alapvető követelmények maradéktalan teljesülésének hiánya ezt indokolja, az importőr elvégzi
a forgalmazott nem automatikus működésű mérleg mintavizsgálatát, kivizsgálja a panaszokat, nyilvántartást vezet
ezekről a nem megfelelő, nem automatikus működésű mérlegekről és az ilyen mérlegek visszahívásáról, valamint
folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.
(8) Az az importőr, amelynek tudomására jut, hogy az általa forgalomba hozott nem automatikus működésű mérleg nem
felel meg e rendelet követelményeinek, azonnal meghozza a szükséges kiigazító intézkedéseket a nem automatikus
működésű mérleg megfelelőségének biztosítására, adott esetben kivonja a forgalomból vagy visszahívja a mérleget.
Amennyiben a nem automatikus működésű mérleg kockázatot jelent, az importőrök erről – és különösen a megfelelés
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hiányának és a meghozott kiigazító intézkedések részleteiről – haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok illetékes
nemzeti hatóságait, amelyekben a szóban forgó nem automatikus működésű mérleget forgalmazták.
(9) Az importőr az 1. § (3) bekezdésében felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegek forgalomba
hozatalát követően a piacfelügyeleti hatóság számára legalább tíz évig elérhetővé teszi az EU-megfelelőségi
nyilatkozat egy másolatát, és biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció kérésre e hatóság rendelkezésére bocsátható
legyen.
(10) Az importőr a piacfelügyeleti hatóság kérésére átadja a nem automatikus működésű mérleg megfelelőségének
igazolásához szükséges összes dokumentumot, amelyet az adott hatóság által használt nyelven kell a hatóság
rendelkezésére bocsátani. Az importőr együttműködik a piacfelügyeleti hatóssággal minden olyan intézkedés terén,
amelyet az általa forgalomba hozott, nem automatikus működésű mérleg jelentette kockázatok kiküszöbölése
érdekében hoznak.

7. A forgalmazó kötelezettségei
8. §

(1) A nem automatikus működésű mérleg forgalmazása előtt a forgalmazó ellenőrzi, hogy a terméken elhelyezésre
került-e a CE-jelölés és a kiegészítő metrológiai jelölés, mellékelték-e hozzá a szükséges dokumentációt, a használati
utasítást és a biztonsági tájékoztatót az adott tagállam hivatalos nyelvén, ahol a terméket forgalmazzák, valamint,
hogy a gyártó és az importőr betartotta-e az 5. § (5) és (6) bekezdésében, illetve a 7. § (3) bekezdésében meghatározott
követelményeket.
(2) Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a nem automatikus működésű mérleg nem
felel meg az 1. mellékletben előírt alapvető követelményeknek, nem forgalmazhatja a nem automatikus működésű
mérleget mindaddig, amíg azt megfelelővé nem tették. Amennyiben a nem automatikus működésű mérleg
kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.
(3) Az 1. § (3) bekezdés g) pontjában felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérleg forgalomba
hozatalakor a forgalmazó ellenőrzi, hogy a gyártó és az importőr megfelel-e az 5. § (5) és (6) bekezdésében, valamint
a 7. § (3) bekezdésében szereplő követelményeknek.
(4) A forgalmazó biztosítja, hogy amíg az 1. § (3) bekezdésében felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű
mérleg a felelősségi körébe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék az 1. mellékletben
meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelését.
(5) Az a forgalmazó, amelynek tudomására jut, hogy az általa forgalmazott, nem automatikus működésű mérleg nem
felel meg e rendelet követelményeinek, gondoskodik arról, hogy meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket
a nem automatikus működésű mérleg megfelelőségének biztosítására, adott esetben kivonják a forgalomból vagy
visszahívják. Amennyiben a nem automatikus működésű mérleg kockázatot jelent, a forgalmazó erről – és különösen
a megfelelés hiányának és a meghozott kiigazító intézkedések részleteiről – haladéktalanul tájékoztatja azon
tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a szóban forgó eszközt forgalmazták.
(6) A forgalmazó köteles piacfelügyeleti hatóság felhívására a nem automatikus működésű mérleg megfelelőségének
igazolásához szükséges összes dokumentumot a piacfelügyeleti hatóság felhívásától számított nyolc napon belül
rendelkezésre bocsátani. A forgalmazó köteles együttműködni a piacfelügyeleti hatósággal minden olyan intézkedés
terén, amelyet az általa forgalomba hozott, nem automatikus működésű mérleg jelentette kockázatok kiküszöbölése
érdekében tesz vagy javasol.

8. Az importőrre és a forgalmazóra vonatkozó közös szabályok
9. §		
Egy importőrt vagy forgalmazót, amennyiben saját neve, cégneve vagy védjegye alatt hoz forgalomba egy nem
automatikus működésű mérleget, illetve olyan módon módosít egy már forgalomba hozott, nem automatikus
működésű mérleget, amely befolyásolja a nem automatikus működésű mérleg e rendeletnek való megfelelését,
e rendelet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és az 5. §-ban a gyártókra előírt kötelezettségek terhelik.
10. §

(1) Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérleg forgalomba
hozatalakor az importőrnek vagy a forgalmazónak kérésre azonosítania kell a piacfelügyeleti hatóságok felé
a következőket:
a)
minden olyan gazdasági szereplőt, amely nem automatikus működésű mérleget szállított neki;
b)
minden olyan gazdasági szereplőt, amelynek ő szállított nem automatikus működésű mérleget.
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(2) Az importőrnek és a forgalmazónak az első bekezdésben előírt információkat a nem automatikus működésű mérleg
hozzájuk történő szállítását, illetve az általuk történő szállítását követő 10 éven keresztül rendelkezésre kell tudnia
bocsátani.

III. FEJEZET
A NEM AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ MÉRLEGEK MEGFELELŐSÉGE
9. A nem automatikus működésű mérlegek megfelelőségének vélelmezése
11. §		
Az olyan nem automatikus működésű mérlegről, amely megfelel az olyan harmonizált szabványoknak, illetve
azok egyes részeinek, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy
megfelel az említett szabványok vagy azok részei által meghatározott, az 1. mellékletben megállapított alapvető
követelményeknek.

10. Megfelelőségértékelési eljárások
12. §

(1) A nem automatikus működésű mérlegeknek az 1. mellékletben megállapított alapvető követelményeknek való
megfelelőségét a gyártó választása szerint olyan megfelelőségi eljárásban állapítja meg, amelyben
a)
a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott B. modult a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott D. modul vagy
a 2. melléklet 4. pontjában meghatározott F. modul követ vagy, amely
b)
a 2. melléklet 6. pontjában meghatározott G. modul szerint zajlik.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a B. modul nem kötelező olyan nem automatikus működésű mérlegek
esetében, amelyek nem alkalmaznak elektronikus készülékeket, és amelyek tehermérő szerkezete nem használ
rugót a teher ellensúlyozására. Azon nem automatikus működésű mérlegek esetében, amelyekre a B. modul nem
vonatkozik, a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott D1. modul vagy a 2. melléklet 5. pontjában meghatározott
F1. modul alkalmazandó.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott megfelelőségértékelési eljárásokra vonatkozó dokumentumokat és levelezést
annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén kell kiállítani, amelyben az megfelelőségértékelési eljárásokat lefolytatják
vagy a 19. §-nak megfelelően bejelentett szerv által hivatalosan használt nyelven.

11. EU-megfelelőségi nyilatkozat
13. §

(1) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy az 1. mellékletben meghatározott alapvető követelmények teljesültek.
(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza a 2. melléklet vonatkozó moduljaiban meghatározott elemeket, és
a nyilatkozatot a gyártónak folyamatosan aktualizálnia kell. Az importőr gondoskodik arról, hogy az EU-megfelelőségi
nyilatkozat le legyen fordítva az azon tagállam által megkívánt nyelvre vagy nyelvekre, amely piacán a nem
automatikus működésű mérleget forgalomba hozzák vagy forgalmazzák.
(3) Ha egy nem automatikus működésű mérlegre több olyan uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi
nyilatkozatot ír elő, abban az esetben is egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítani. Ez a nyilatkozat
tartalmazza az érintett uniós jogi aktusok azonosítását, ideértve közzétételük hivatkozásait is.
(4) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó felelősséget vállal a nem automatikus működésű mérleg
e rendeletben – és az egyéb felsorolt uniós jogi aktusokban – meghatározott követelményeknek való megfeleléséért.

12. A megfelelőségi jelölés
14. §		
Az 1. § (3) bekezdésében felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegnek az e rendeletnek
való megfelelőségét a CE-jelöléssel, valamint a 15. §-ban meghatározott kiegészítő metrológiai jelöléssel kell a nem
automatikus működésű mérlegen feltüntetni.
15. §

(1) A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatározott általános elvek vonatkoznak.
(2) A kiegészítő metrológiai jelölés egy „M” betűből, valamint a jelölés feltüntetése szerinti év utolsó két számjegyéből áll,
amelyeket egy téglalap keretez. A téglalap magassága megegyezik a CE-jelölés magasságával.
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(3) A 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatározott általános elvek megfelelően alkalmazandók a kiegészítő
metrológiai jelölésre.
16. §

(1) A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a nem automatikus működésű mérlegen vagy annak adattábláján jól
láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni.
(2) A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a mérőműszer forgalomba hozatala előtt kell feltüntetni.
(3) A kiegészítő metrológiai jelölés közvetlenül a CE-jelölést követi.
(4) A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a gyártásellenőrzési szakaszban részt vevő bejelentett szervezet vagy
szervezetek azonosító száma követi a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően. A bejelentett szervezet azonosító
számát vagy maga a szervezet vagy utasításai alapján a gyártó vagy pedig annak meghatalmazott képviselője tünteti
fel.
(5) A CE-jelölést, a kiegészítő metrológiai jelölést és a bejelentett szervezet vagy szervezetek azonosító számát/számait
különleges kockázatokat vagy felhasználást jelölő bármilyen egyéb jelölés követheti.
(6) Az 5. § (5) bekezdés d) pontja szerinti, és a 3. melléklet 3. pontjában meghatározott jelzést a készülékeken világosan
látható és kitörölhetetlen formában kell elhelyezni.

IV. FEJEZET
A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK BEJELENTÉSE
17. §

(1) Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegekre vonatkozó
megfelelőségértékelési modulokkal kapcsolatos tevékenységek elvégzésére jogosult szervezeteket a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) jelöli ki.
(2) A kijelölés a 2. melléklet szerinti tevékenység megjelölésével adható.
(3) Az MKEH bejelenti a Bizottságnak és a többi tagállamnak azokat a szervezeteket, amelyek felkészültségét megállapította
az e rendelet szerinti, harmadik fél által végzendő megfelelőségértékelési feladatok ellátása tekintetében.
(4) Az MKEH kialakítja és végrehajtja a megfelelőségértékelő szervezetek értékeléséhez és bejelentéséhez szükséges
eljárásokat, valamint ellenőrzi a bejelentett szervezetek, az elismert független szervezetek és az üzemeltetői ellenőrző
szervezetek tevékenységét, ideértve a 20. § rendelkezéseinek való megfelelést is.
(5) Az MKEH biztosítja a hozzá beérkező információ bizalmas jellegét.

18. §

(1) A megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy leányvállalatai és alvállalkozói tevékenysége ne befolyásolja
megfelelőségértékelési tevékenységének bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.
(2) A megfelelőségértékelő szervezetnek alkalmasnak kell lennie a számára a 2. mellékletben előírt valamennyi olyan
megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket
a feladatokat a megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el vagy a nevében és felelősségi körében végzik el.
(3) A megfelelőségértékelő szervezetnek – mindig és minden egyes megfelelőségértékelési eljárás, valamint minden
olyan nem automatikus működésű mérlegfajta vagy -kategória tekintetében, amelyre bejelentették – rendelkeznie
kell
a)
olyan személyzettel, amely műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik
a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséhez;
b)
azon eljárások leírásával, amelyek szerint a megfelelőségértékelést végzik, biztosítva ezen eljárások
átláthatóságát és reprodukálhatóságát. Rendelkeznie kell megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal bejelentett
szervezetként végzett feladatainak az általa végzett egyéb tevékenységektől történő elkülönítésére;
c)
olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése során megfelelően figyelembe tudja
venni a vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben az tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott
gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét.
(4) A megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkeznie kell a megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos
műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel, továbbá valamennyi szükséges
felszereléssel vagy létesítménnyel.
(5) A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzetnek rendelkeznie kell
a)
alapos műszaki és szakképzettséggel, amely kiterjed az összes olyan megfelelőségértékelési tevékenységre,
amelyekre a megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették;
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b)

(6)

(7)
(8)
(9)

megfelelő ismeretekkel az általuk végzett értékelések követelményeiről és megfelelő hatáskörrel az ilyen
értékelések elvégzésére;
c)
az 1. mellékletben és a 3. mellékletben meghatározott alapvető követelményekkel, az alkalmazandó
harmonizált szabványok, valamint az európai uniós harmonizációs jogszabályok és a nemzeti jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő ismeretével;
d)
az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítéséhez szükséges
alkalmassággal.
A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak vezetője és a megfelelőségértékelést végző személyzetének
pártatlanságát biztosítani kell. A megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és a megfelelőségértékelést
végző személyzetének javadalmazása nem függhet az elvégzett értékelések számától vagy azok eredményétől.
A megfelelőségértékelő szervezetek felelősségbiztosítást kötnek, kivéve, ha közvetlenül maga a tagállam felel
a megfelelőségértékelésért.
A megfelelőségértékelő szervezet személyzete betartja a szakmai titoktartás követelményeit minden olyan információ
tekintetében, amely a 2. melléklet alapján ellátott feladatai végrehajtása során jutott birtokába.
A megfelelőségértékelő szervezetek részt vesznek a vonatkozó szabványosítási tevékenységekben, illetve
gondoskodnak arról, hogy a megfelelőségértékelést végző személyzetük tájékoztatást kapjon ezekről
a tevékenységekről, valamint a bejelentett szervezeteket koordináló csoport munkájáról. A megfelelőségértékelési
szervezetek általános útmutatóként alkalmazzák a koordináló csoport munkája eredményeként létrejött adminisztratív
döntéseket és dokumentumokat.

19. §		
Ha a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy
azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor
vélelmezik, hogy megfelel a 18. §-ban meghatározott követelményeknek.
20. §

(1) Ha a bejelentett szervezet bizonyos megfelelőségértékelési feladatokat alvállalkozásba ad vagy leányvállalatot bíz
meg velük, biztosítja, hogy az alvállalkozó vagy leányvállalat megfelel a 18. §-ban meghatározott követelményeknek,
és ennek megfelelően tájékoztatja erről az MKEH-t.
(2) A bejelentett szervezetek teljes felelősséget vállalnak az alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett feladatokért,
függetlenül attól, hogy azok hol vannak letelepedve.
(3) Tevékenységeket csak az ügyfél beleegyezésével lehet alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal elvégeztetni.
(4) A bejelentett szervezetek az MKEH számára elérhetővé teszik az alvállalkozó szakmai képesítésére és az általuk
a 2. melléklet szerint elvégzett munkára vonatkozó dokumentumokat.

21. §

(1) A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be az MKEH-hez.
(2) A bejelentés iránti kérelemhez mellékelni kell azon megfelelőségértékelési tevékenység, megfelelőségértékelési
modul vagy modulok, és azon nem automatikus működésű mérleg vagy mérlegek leírását, amelyek tekintetében
a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát, továbbá – amennyiben van ilyen – a nemzeti akkreditáló szerv
által kiállított akkreditálási tanúsítványt, mely tanúsítja, hogy a megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a 18. §-ban
rögzített követelményeket.
(3) Amennyiben az érintett megfelelőségértékelő szervezet nem tud akkreditálási tanúsítványt benyújtani, az MKEH-nek
benyújt minden, a 18. §-ban rögzített követelményeknek való megfelelésének igazolásához, elismeréséhez és
rendszeres ellenőrzéséhez szükséges valamennyi dokumentumot.

22. §

(1) Az MKEH csak a 18. és 21. §-ban rögzített követelményeknek megfelelő megfelelőségértékelő szervezeteket jelenthet
be.
(2) Az MKEH a Bizottság által kifejlesztett és kezelt elektronikus bejelentési eszközön keresztül értesíti a Bizottságot és
a többi tagállamot.
(3) A bejelentés tartalmazza a megfelelőségértékelési tevékenységekre, a megfelelőségértékelési eljárásra vagy
eljárásokra és az érintett, nem automatikus működésű mérlegre vagy mérlegekre vonatkozó részletes információkat,
valamint a szakmai alkalmasság megfelelő igazolását.
(4) Amennyiben a bejelentés nem a 21. § (2) bekezdésében meghatározott akkreditálási tanúsítványon alapul,
az MKEH benyújtja a Bizottságnak és a többi tagállamnak a megfelelőségértékelő szervezet alkalmasságát igazoló
dokumentumokat, valamint gondoskodik azokról a megfelelő intézkedésekről, amelyek biztosítják a szervezet
rendszeres ellenőrzését és azt, hogy az továbbra is megfeleljen a 18. §-ban megállapított követelményeknek.
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(5) Az érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett szervezet tevékenységét, ha a Bizottság vagy a többi
tagállam – akkreditációs tanúsítvány használata esetén a bejelentést követő két héten belül, akkreditálás hiányában
a bejelentést követő két hónapon belül – nem emelt kifogást. E rendelet alkalmazásában csak az ilyen szervezet
tekinthető bejelentett szervezetnek.
(6) Az MKEH értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a bejelentés bármely későbbi változásáról.
23. §		
Amennyiben az MKEH megállapítja vagy tájékoztatják arról, hogy a bejelentett szervezet már nem teljesíti
a 18. §-ban meghatározott követelményeket vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, az alkalmazandó szankciók
tekintetében termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 15. § (2) bekezdése irányadó. A rendeletben
foglalt követelmények megsértéséről és a szankciókról az MKEH haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi
tagállamot.
24. §

(1) Az MKEH kérésére a Bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett bejelentő szervezet bejelentésének vagy szakmai
alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes információt.
(2) Amennyiben a Bizottság meggyőződik arról, hogy egy bejelentett szervezet nem, illetve már nem tesz eleget
a rá vonatkozó bejelentés követelményeinek, az MKEH a Bizottság felszólítására megteszi a szükséges kiigazító
intézkedéseket, szükség esetén visszavonja a bejelentést.

25. §		
A bejelentett szervezet a 2. mellékletben előírt megfelelőségértékelési eljárásokkal összhangban végzi el
a megfelelőségértékelést.
26. §

(1) A bejelentett szervezet a panaszok és vitás kérdések kezelésére megfelelő eljárásrenddel rendelkezik.
(2) Az érintettek panaszt nyújthatnak be a bejelentett szervezetek döntése ellen. A panaszt annál a bejelentett
szervezetnél kell benyújtani, amely a sérelmezett döntést hozta. A panaszos ügy kivizsgálását az érintett bejelentett
szervezet soron kívül elvégzi és annak eredményéről írásban tájékoztatja a panaszost. A gazdasági szereplők
panaszának kivizsgálása kapcsán keletkezett iratokat a nyilvántartott szervezet köteles tíz évig megőrizni és a kijelölő
szervezet által lefolytatott ellenőrzés során az ellenőrzést végző részére bemutatni.

27. §

(1) A bejelentett szervezetek tájékoztatják az MKEH-t a következőkről:
a)
a tanúsítványok elutasítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása;
b)
azok a körülmények, amelyek érinthetik a bejelentés hatályát vagy feltételeit;
c)
a piacfelügyeleti hatóságtól a megfelelőségértékelési tevékenységek kapcsán hozzájuk beérkezett valamennyi
információkérés;
d)
kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenységek, valamint minden más
elvégzett tevékenységről, többek között a határon átnyúló tevékenységek és a tevékenységek alvállalkozásba
adása.
(2) A bejelentett szervezetek megfelelően tájékoztatják az e rendelet szerint bejelentett, és ugyanazokkal
a nem automatikus működésű mérlegekkel foglakozó más szervezeteket a negatív és – kérésre – a pozitív
megfelelőségértékelési eredményekről.

V. FEJEZET
PIACFELÜGYELET
28. §		
A nem automatikus működésű mérlegekre a 765/2008/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdését, valamint 16–29. cikkét
kell alkalmazni.
29. §

(1) Ha a piacfelügyeleti hatóság azt feltételezi, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó nem automatikus működésű mérleg
kockázatot jelent a közérdek védelmére nézve, akkor elvégzi az érintett nem automatikus működésű mérlegnek
az e rendeletben meghatározott követelményekre vonatkozó értékelését.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a nem
automatikus működésű mérleg nem felel meg az e rendeletben megállapított követelményeknek, haladéktalanul
felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat jellegével arányosan ésszerű
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időn belül vagy tegyen megfelelő kiigazító intézkedéseket, hogy a nem automatikus működésű mérleg megfeleljen
a követelményeknek vagy vonja ki a nem automatikus működésű mérleget a forgalomból vagy hívja vissza azt.
A piacfelügyeleti hatóság a (2) bekezdésben foglaltakról tájékoztatja a bejelentett szervezetet.
Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik Magyarország területére,
akkor tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről,
amelyek meghozatalára felszólították a gazdasági szereplőt.
A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden megfelelő kiigazító intézkedést meghoz az európai uniós piacon általa
forgalmazott, érintett, nem automatikus működésű mérleg tekintetében.
Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket a (2) bekezdésben
meghatározott határidőn belül, a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoz a nemzeti
piacon forgalmazott nem automatikus működésű mérleg betiltására vagy korlátozására, piaci forgalomból történő
kivonására vagy visszahívására.
A piacfelügyeleti hatóság a (6) bekezdésben foglalt intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és
a többi tagállamot.
A (7) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem
megfelelő nem automatikus működésű mérleg azonosításához szükséges adatokat, a nem automatikus működésű
mérleg származási helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott
nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket.
A piacfelügyeleti hatóság külön jelzi, ha a megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett be
a)
a nem automatikus működésű mérleg a közérdek védelmének e rendelet hatálya alá tartozó szempontjait
tekintve nem felel meg az előírt követelményeknek, vagy
b)
a megfelelőség vélelmezését megalapozó harmonizált szabványok vagy normatív dokumentumok
hiányosságai.

30. §

(1) Amennyiben a 29. § (2) bekezdésében rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek a piacfelügyeleti
hatóság valamelyik intézkedésével szemben vagy ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes
az európai uniós jogszabályokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik az indokolatlan intézkedés visszavonásáról.
(2) Amennyiben a nemzeti intézkedés a Bizottság döntése alapján indokolt, akkor a piacfelügyeleti hatóság meghozza
a szükséges intézkedéseket, hogy a nem megfelelő nem automatikus működésű mérleget kivonja piacáról, és erről
tájékoztatja a Bizottságot.

31. §

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság a 29. § (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja,
hogy bár a nem automatikus működésű mérleg megfelel ennek a rendeletnek, azonban mégis kockázatot jelent
a közérdek védelme szempontjából, akkor felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően
vagy tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett nem automatikus működésű
mérleg a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot vagy vonja ki a nem automatikus működésű mérleget
a forgalomból vagy hívja vissza azt.
(2) A piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban megadják
az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett nem automatikus működésű mérleg azonosításához
szükséges adatokat, a nem automatikus működésű mérleg származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat
jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

32. §

(1) Ha a piacfelügyeleti hatóság – a 29. § sérelme nélkül – megállapítja, hogy
a)
a CE-jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy ezen rendelet 16. §-át
megsértve tüntették fel;
b)
a CE-jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést nem tüntették fel;
c)
az 5. § (5) bekezdésében meghatározott feliratokat nem tüntették fel vagy az 5. § (5) bekezdését megsértve
tüntették fel;
d)
a bejelentett szervezet azonosító számát – amennyiben ez a szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési
szakaszban – a 16. §-t megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel;
e)
az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el;
f)
az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el;
g)
a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos;

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1887

h)

az 5. § (6) bekezdésében, illetve a 7. § (4) bekezdésében meghatározott információt egyáltalán nem, hamisan
vagy hiányosan tüntették fel;
i)
az 5. vagy 7. § által előírt bármely egyéb követelmény nem teljesül,
felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy pótolja a megfelelés hiányát.
(2) Amennyiben a megfelelés (1) bekezdésben meghatározott hiánya továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság
minden intézkedést megtesz a forgalmazott nem automatikus működésű mérleg korlátozására vagy betiltására, vagy
gondoskodik visszahívásáról vagy piaci forgalomból történő kivonásáról.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
33. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
34. §		
E rendelet a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok
harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
35. §		
Hatályát veszti a nem-automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról szóló 62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a .../2016. (...) NGM rendelethez

1. melléklet a 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelethez

A L A P V E T Ő

K Ö V E T E L M É N Y E K

Nem vonatkoznak az alapvető követelmények azokra a másodkészülékre (pl. nyomtatóra,
kijelzőre, számítógépre) amelyek a mérlegelési művelet eredményét ismétlik, és amelyek nem
befolyásolhatják a mérleg helyes működését, amennyiben
a) a mérési eredményt a mérleg olyan része, amely megfelel az alapvető
követelményeknek kinyomtatja vagy kitörölhetetlenül tárolja,
b) a mérési eredmény az ellenérdekű felek számára hozzáférhető.
A vásárlók közvetlen kiszolgálására alkalmazott mérlegek esetében azonban az eladó és a
vevő céljait szolgáló kijelző és nyomtató készülékeknek teljesíteniük kell az alapvető
követelményeket.
Alapvető méréstechnikai követelmények
1. Tömegegységek
Mérésre a következő tömegegységek használhatók:
– kg, mikrogramm, milligramm, gramm, tonna,
– metrikus karát (ct) a drágakövek mérésénél,
– angolszász egységek (font, uncia, libra) csak másodlagos tömegegységként.
2. Pontossági osztályok
2.1. A következő pontossági osztályok használhatók:
I. különleges pontosságú
II. nagy pontosságú
III. közepes pontosságú
IIII. kis pontosságú
A pontossági osztályok előírt adatai az 1. táblázatban találhatók.
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1. táblázat
Pontossági osztály
Alsó méréshatár
Pontossági Hitelesítési osztásérték
minimális értéke
osztály
(e)
(Min)
I.

0,001 g ≤ e

II.

A hitelesítési osztásértékek száma (felbontás) (n)
n = Max/e
legkisebb
érték

legnagyobb
érték

100 e

50 000

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

20 e

100

100 000

0,1 g ≤ e

50 e

5 000

100 000

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

20 e

100

10 000

5g≤e

20 e

500

10 000

5g≤e

10 e

100

1 000

III.
IIII.

(Max. = felső méréshatár)
A II. és III. pontossági osztályú, díjszabás meghatározására szolgáló mérlegek alsó
méréshatára
(Min.) 5 e.
2.2. Osztásérték
2.2.1. A tényleges osztásértéknek (d) és a hitelesítési osztásértéknek (e) a következő
formájúnak kell lennie: 1 x 10k, 2 x 10k vagy 5 x 10k tömegegység, ahol k bármilyen egész
szám vagy nulla.
2.2.2. Az összes mérleg esetén, kivéve, azokat, amelyek segédkijelzővel vannak ellátva:
d = e feltételnek kell teljesülnie.
2.2.3. Segédkijelzővel rendelkező mérlegek esetén a következő feltételeknek kell teljesülniük:
e = 1 x 10kg
d < e ≤ 10 d
kivéve a d ≤ 0,1 mg osztásértékű, I. pontossági osztályú mérlegeket, amelyek esetén
e = 1 mg.
3. Osztályozás

1890

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
TERVEZET

7. szám

3.1. Mérlegek (egy méréstartományú mérlegek)
A segédkijelzővel felszerelt mérlegeknek az I. vagy II. pontossági osztályhoz kell tartozniuk.
Ezen a két pontossági osztályba tartozó mérlegek esetén alsó méréshatár értékeit az 1.
táblázatból úgy kapjuk meg, hogy a harmadik oszlopban lévő hitelesítési osztásértéket (e) a
tényleges osztásértékkel (d) helyettesítjük. Ha d < 0,1 mg, az I. pontossági osztályú mérleg
felbontása kisebb lehet, mint 50 000 e.
3.2. Több méréstartományú mérleg
Több méréstartomány akkor megengedett, ha ezek egyértelműen feltüntetésre kerültek a
mérlegen. Valamennyi méréstartomány jellemzőinek meg kell felelniük a 3.1. pontban
meghatározott követelménynek. Ha a méréstartományok különböző pontossági osztályokba
esnek, a mérlegnek annak a szigorúbb követelménynek kell megfelelnie, amely abból a
pontossági osztályból következik, amelybe a tömegmérés tartomány esik.
3.3. Változó osztásértékű mérleg
3.3.1. Az egy méréstartományú mérlegnek több rész-méréstartománya lehet.
A változó osztásértékű mérlegek segédkijelzővel nem rendelkezhetnek.
3.3.2. A változó osztásértékű mérlegek minden egyes i. részméréstartományát az alábbiakban
leírtak határozzák meg:
— hitelesítési osztásértéke ei
— felső méréshatára Maxi
— alsó méréshatára Mini

amennyiben e(i + 1) > ei
amennyiben Maxr = Max
amennyiben Mini = Max (i – 1)
és Min1 = Min

ahol:
i = 1, 2, … r,
i = a részméréstartományok sorszáma,
r = a részméréstartományok száma
Minden terhelés nettó terhelés, függetlenül az alkalmazott táraértéktől.
3.3.3. A részméréstartományokat a 2. táblázat szerint osztályozzák. Minden
részméréstartomány ugyanabba a pontossági osztályba tartozik, ez az osztály a mérleg
pontossági osztálya.
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2. táblázat

Változó osztásértékű mérlegek
i = 1, 2, … r
i = a részméréstartomány sorszáma
r = a részméréstartományok száma
Osztály Hitelesítési osztásérték Alsó méréshatár
A hitelesítési osztásértékek száma
(e)
(min)
minimál s érték minimális érték(1) legnagyobb érték
n = ((Maxi) / (e(i+1))) n = ((Maxi) / (ei))
I
II

0,001 g ≤ ei
100 e1
50 000
—
0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g
20 e1
5 000
100 00
0,1 g ≤ ei
50 e1
5 000
100 000
II
0,1 g ≤ ei
20 e1
500
10 000
III
5 g ≤ ei
10 e1
50
1000
(1)
i = r esetében az 1. táblázatban a megfelelő oszlop érvényes, ahol e helyett er áll

4. Pontosság
4.1. A 12. §-ban megállapított eljárások végrehajtásakor a megengedett legnagyobb hiba
értékeit a 3. táblázat tartalmazza.
Számjegyes kijelzésű, segédkijelzővel nem rendelkező mérlegnél a kerekítési hibát
figyelembe kell venni. (Megjegyzés: pl. váltópontkeresést kell használni a hiba
meghatározására.)
A maximálisan megengedett hibák a nettó és az összes táraértékre vonatkoznak az összes
lehetséges terhelésnél, kivéve az előre beállított táraértékeket.
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3. táblázat
A megengedett legnagyobb hibák
Az m nagyságú terhelés az e hitelesítési osztásérték függvényében
I. pont oszt

II. pont. oszt.

III. pont. oszt.

IIII. pont. oszt.

Legnagyobb
megengedett hiba

0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

± 0,5 e

50 000 e< m ≤
200 000 e

5000 e < m ≤
20 000 e

500 e< m ≤
2000 e

50 e < m ≤
200 e

± 1,0 e

200 000 e < m

20 000 e< m ≤
100 000 e

2000 e < m ≤
10 000 e

200 e < m ≤
1000 e

± 1,5 e

4.2. Az üzem közbeni megengedett legnagyobb hibák kétszeresei a 4.1. fejezetben rögzített
megengedett hibáknak.
5. A mérlegek tömegmérési eredményeinek ismételhetőnek és reprodukálhatónak kell
lenniük.
A tömegmérési eredményeknek érzéketleneknek kell lenniük a teherfelvevőn lévő teher
helyzetének változásaira.
6. A mérlegeknek reagálniuk kell a teher kismértékű változására.
7. A befolyásoló mennyiségek hatása
7.1. Azoknak a II., III. és IIII. pontossági osztályú mérlegeknek, amelyek megdöntött
helyzetben történő használatnak vannak kitéve, megfelelően érzéketleneknek kell lenniük arra
a megdöntési fokra, amely a normális beszerelt állapotban előfordulhat.
7.2. A mérlegeknek a méréstechnikai követelményeket a hőmérséklet-tartományon belül
teljesíteniük kell. A gyártó által adott értékek hiányában a –10 °C +40 °C-ig terjedő
hőmérséklet-tartomány alkalmazandó.
Ez a tartomány (T) az alábbiak szerint csökkenthető:
T = 5 °C az I. osztályba tartozó mérleg esetén,
T = 15 °C a II. osztályba tartozó mérleg esetén,
T = 30 °C a III. vagy a IIII. osztályba tartozó mérleg esetén.
7.3. A méréstechnikai követelményeket a hálózati feszültséggel üzemelő mérlegeknek a
szabványos határokon belül ingadozó tápfeszültség mellett teljesíteniük kell.
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A telepes üzemeltetésű mérlegeknek jelezniük kell, ha a tápfeszültség a működési határérték
alá csökken. Ebben az esetben a mérlegeknek vagy továbbra is helyesen kell működniük vagy
automatikusan üzemen kívül kell helyeződniük.
7.4. Az elektronikus mérlegeknek – az I. és II. pontossági osztályba tartozó, e< 1 g hitelesítési
osztásértékkel rendelkező mérlegek kivételével – a méréstechnikai követelményeket
hőmérséklet–tartományuk felső határán, magas relatív páratartalmi viszonyok között is
teljesíteniük kell.
7.5. A II., III. vagy IIII. pontossági osztályú mérleg tartós terhelésének elhanyagolható hatást
kell gyakorolnia a terhelés alatti kijelzésre vagy a nulla kijelzésre közvetlenül a teher levétele
után.
7.6. Más befolyásoló mennyiség hatása esetén a mérlegnek helyesen kell működnie, vagy
automatikusan üzemen kívül kell helyeződnie.
Tervezés és kivitelezés
8. Általános követelmények
8.1. A mérleg tervének és kivitelezésének olyannak kell lennie, hogy az megőrizze
méréstechnikai jellemzőit megfelelő telepítés, használat és a rendeltetésének megfelelő
környezeti körülmények esetén. A tömeg értékét a mérlegnek ki kell jeleznie.
8.2. Külső zavarok esetén az elektronikus mérlegeknek nem szabad jelentős hibát mutatniuk,
vagy automatikusan észlelniük és jelezniük kell ezeket.
Jelentős hiba automatikus észlelésekor az elektronikus mérlegeknek fény- vagy hangjelzést
kell adniuk, amelynek addig kell folytatódnia, amíg a felhasználó javító intézkedést nem tesz,
vagy a hiba meg nem szűnik.
8.3. A 8.1. és 8.2. pontok követelményeit tartósan kell teljesíteni annyi ideig, amennyi a
mérleg rendeltetésszerű használata esetén normálisnak tekinthető.
A számjegyes kijelzésű elektronikus mérlegeknek folyamatosan ellenőrizniük kell a mérési
folyamat, a kijelző szerkezet, valamint a teljes adattárolás és adattovábbítás helyes
működését.
8.4. Ha egy elektronikus mérlegre külső berendezéseket csatlakoztatunk egy csatoló elemen
(interfészen) keresztül, annak a mérleg méréstechnikai jellemzőit nem szabad károsan
befolyásolnia.
8.5. A mérlegeknek nem szabad olyan jellemzőkkel rendelkezniük, amelyek esetleg
előmozdíthatják a csalárd használatot, a véletlen hibás használat lehetőségének pedig
minimálisnak kell lennie. Az olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználónak nem szabad
leszerelnie vagy beállítania, az ilyen műveletekkel szemben biztosítania kell.
8.6. A mérlegeket úgy kell megtervezni, hogy lehetővé tegyék a meghatározott kötelező
ellenőrzések könnyű végrehajtását.
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9. A mérlegelési eredmények és más tömegértékek kijelzése
A tömegmérési eredmények és más tömegértékek kijelzésének helyesnek, egyértelműnek és
félre nem érthetőnek kell lennie, ugyanakkor a kijelző szerkezetnek lehetővé kell tennie
normális használati feltételek mellett a kijelzés könnyű leolvasását.
Az e melléklet 1. pontjában meghatározott tömegegységek nevének és jelének meg kell
felelnie a 80/181/EGK irányelv rendelkezéseinek a metrikus karát jelképének hozzáadásával,
amely a „ct” jelzés.
A kijelzés Max+9e felett nem megengedett.
Segédkijelző készülék csak a tizedesjeltől jobbra megengedett. A növelt felbontású kijelzés
csak ideiglenesen működhet, és a nyomtatást le kell tiltani ennek működése alatt.
Másodlagos kijelzések megjeleníthetők, feltéve, hogy ezeket nem lehet összetéveszteni az
elsődleges kijelzésekkel.
10. A mérlegelési eredmények és más tömegértékek kinyomtatása
A kinyomtatott eredményeknek helyeseknek, megfelelően azonosíthatóknak, és
egyértelműeknek kell lenniük. A nyomtatásnak világosnak, kitörölhetetlennek, és tartósnak
kell lennie.
11. Szintezés
Ahol erre szükség van, a helyes működés biztosításához a mérlegeket megfelelő érzékenységű
szintező berendezéssel és szintjelzővel kell felszerelni.
12. Nullapont beállítás
A mérlegeket fel lehet szerelni nullapont beállító szerkezetekkel. Ezeknek a szerkezeteknek a
működtetése pontos nullázást kell, hogy eredményezzen, és nem okozhat helytelen mérési
eredményeket.
13. Tárázó szerkezetek és előre beállított tárázó szerkezetek
A mérlegeknek egy vagy több tárázó szerkezetük és egy előre beállított tárázó szerkezetük
lehet. A tárázó szerkezeteknek pontos nullázást kell eredményezniük, és biztosítaniuk kell a
helyes nettó tömeg mérését. Az előre beállított tárázó szerkezet működésének biztosítania kell
a helyes nettó érték meghatározását.
14. A vásárlók közvetlen kiszolgálására szolgáló mérlegek
A vásárlók közvetlen kiszolgálására szolgáló, 100 kg-nál nem nagyobb felső méréshatárú
mérlegekre vonatkozó kiegészítő követelmények:
A mérlegeknek a tömegmérési műveletekkel kapcsolatos minden lényeges információt ki kell
jelezniük.
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Az árjelzős mérlegek esetében a vevő számára világosan jelezni kell a vásárolandó áru árának
kiszámításához szükséges adatokat. A kijelzésre kerülő fizetendő árnak pontosnak kell lennie.
Az árszorzós mérlegeknek a lényeges kijelzéseket elég hosszú ideig kell megjeleníteniük
ahhoz, hogy a vevő ezeket helyesen leolvashassa. Az árszorzós mérlegek az árucikkenkénti
tömegmérésen és árszámításon kívül csak akkor végezhetnek más funkciókat, ha az összes
műveletre vonatkozó valamennyi kijelzés világosan, félreérthetetlenül és alkalmas módon
elrendezve kerül kinyomtatásra a vevő számára.
A mérlegeket úgy kell kialakítani, hogy sem közvetlenül, sem közvetetten ne adjanak olyan
kijelzéseket, amelyek nem könnyen vagy nem egyértelműen érthetők.
A mérlegeknek védeniük kell a vevőket a helytelen működésből következő téves eladási
műveletekkel szemben.
A segédkijelző és a növelt felbontású kijelzés nem megengedett. A kiegészítő készülékek csak
akkor megengedettek, ha nem vezethetnek csalárd használathoz.
Azokon a mérlegeken, amelyek a vásárlók közvetlen kiszolgálására alkalmas mérlegekhez
hasonlóak, de nem elégítik ki az e fejezetben megfogalmazott követelményeket, a kijelző
közelében ,,vásárlók közvetlen kiszolgálására nem használható'' eltávolíthatatlan feliratot kell
elhelyezni.
15. Árfeliratozó mérlegek
Az árfeliratozó (címkéző) mérlegeknek a vásárlóközönség közvetlen kiszolgálására szolgáló
árkijelző mérlegek követelményeit olyan mértékben kell kielégíteniük, amilyen mértékig ezek
a szóban forgó mérlegekre alkalmazhatók. Az árfelirat nyomtatása az alsó méréshatár alatt
nincs megengedve.
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M E G F E L E L Ő S É G É R T É K E L É S É R E
V O N A T K O Z Ó E L J Á R Á S O K

1. B. Modul: EU-típusvizsgálat
1.1.Az „EU-típusvizsgálat” a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amelynek keretében a
bejelentett szervezet megvizsgálja a nem automatikus működésű mérleg műszaki
tervezését, valamint ellenőrzi és tanúsítja, hogy a nem automatikus működésű mérleg
műszaki tervezése megfelel e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek.
1.2.Az EU-típusvizsgálatot a következő módok egyike szerint lehet elvégezni:
—a teljes mérlegnek (gyártási típusnak) a tervezett termelés szempontjából reprezentatív
mintadarabján végzett vizsgálat,
—a nem automatikus működésű mérleg műszaki tervezésének megfelelőségére vonatkozó
értékelés az 1.3. pontban meghatározott műszaki dokumentáció és alátámasztó
bizonyíték vizsgálata révén, továbbá a mérleg egy vagy több kritikus részének a
tervezett termelés szempontjából reprezentatív mintadarabjain végzett vizsgálat (a
gyártási típus és tervezési típus kombinációja),
—a nem automatikus működésű mérleg műszaki tervezésének megfelelőségére vonatkozó
értékelés az 1.3. pontban meghatározott műszaki dokumentáció és alátámasztó
bizonyítékok vizsgálata révén, a mintadarab vizsgálata nélkül (tervezési típus).
1.3.A gyártónak elég az EU-típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet egyetlen bejelentett
szervezethez benyújtania, amelyet ő választ meg.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a)a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be,
akkor annak neve és címe is;
b)írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották
be;
c)a műszaki dokumentáció. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak
értékelését, hogy a nem automatikus működésű mérleg megfelel-e e rendelet
alkalmazandó követelményeinek, és tartalmaznia kell a kockázat(ok) megfelelő
elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza a vonatkozó
követelményeket, és – az értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a
nem automatikus működésű mérleg tervét, gyártását és működését. A műszaki
dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az alábbiakat tartalmazza:
ca) a nem automatikus működésű mérleg általános leírása;
cb) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei;
cc)a cb) alpont szerinti rajzok és vázlatok megértéséhez szükséges leírások és
magyarázatok, beleértve a termék működésének ismertetését;
cd)a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke,
amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon
esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a
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megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető követelményeinek
teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve.
A részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban
fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;
ce) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei,
cf)
a vizsgálati jelentések;
d)a tervezett termelés tekintetében reprezentatív mintadarabok. A bejelentett szervezet
további mintadarabokat is kérhet a vizsgálati program végrehajtásához;
e)a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték.
Ennek az alátámasztó bizonyítéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell
sorolnia, különösen akkor, ha a vonatkozó harmonizált szabványokat nem teljes
egészükben alkalmazták. Az alátámasztó bizonyítéknak, amennyiben szükséges,
tartalmaznia kell a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a gyártó nevében és
felelősségére egy másik vizsgálati laborban az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal
összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit.
1.4.A bejelentett szervezet köteles:
a nem automatikus működésű mérleg tekintetében:
1.4.1.megvizsgálni a nem automatikus működésű mérleg műszaki dokumentációját és a
műszaki tervezés megfelelőségének értékelésére szolgáló bizonyítékot;
a mintadarab(ok) esetében:
1.4.2.ellenőrizni, hogy a mintadarab(ok) gyártása a műszaki dokumentációban leírtak
szerint történt-e, továbbá megállapítani, melyek azok az összetevők, amelyeket a
vonatkozó harmonizált szabványok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően
terveztek meg, és melyek azok az összetevők, amelyeket az egyéb vonatkozó
műszaki előírásokkal összhangban terveztek meg;
1.4.3.elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel
ellenőrzi, hogy ahol a gyártó úgy döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált
szabványok szerinti megoldásokat, azokat megfelelően alkalmazta;
1.4.4.elvégzi a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében,
hogy amennyiben nem a vonatkozó harmonizált szabványokban szereplő
megoldásokat alkalmazták, a gyártó által elfogadott egyéb vonatkozó műszaki
előírásokban alkalmazott megoldások teljesítik-e e rendelet megfelelő alapvető
követelményeit;
1.4.5. megállapodik a gyártóval az ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésének helyszínéről.
1.5.A bejelentett szervezet elkészíti a 1.4. ponttal összhangban elvégzett tevékenységeket és
azok eredményeit rögzítő értékelő jelentést. Az MKEH-val szembeni kötelezettségeinek
sérelme nélkül a bejelentett szervezet e jelentés – részleges vagy teljes – tartalmát
kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.
1.6.Amennyiben a típus megfelel e rendelet az érintett nem automatikus működésű mérlegre
alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt
állít ki a gyártó számára. Ez a tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat
eredményeit, érvényességének (esetleges) feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához
szükséges adatokat. Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is
lehet.
Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan vonatkozó információt
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tartalmaznak, amelyek alapján értékelni lehet, hogy a gyártott nem automatikus működésű
mérleg megfelel-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik az üzemelés
közbeni ellenőrzést.
Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényességi ideje a kiadás napjától számított tíz év és
megújítható egymást követő, további tízéves időszakokra. A nem automatikus működésű
mérleg konstrukciójában történt alapvető változások esetén, például új eljárások
alkalmazása eredményeként, az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényességét két évre
lehet korlátozni és meg lehet hosszabbítani három évvel.
Amennyiben a típus nem felel meg e rendelet alkalmazandó követelményeinek, a
bejelentett szervezet visszautasítja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és a
visszautasítás részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a kérelmezőt.
1.7.A bejelentett szervezet a tudomány általánosan elismert jelenlegi állásának valamennyi
olyan változásáról tájékozódik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban
nem felelhet meg e rendelet alkalmazandó követelményeinek, és meghatározza, hogy ezek
a változások további vizsgálatot igényelnek-e. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet
tájékoztatja erről a gyártót. A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal
kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet a jóváhagyott típus
minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a nem automatikus működésű
mérlegnek az e rendeletben szereplő alapvető követelményeknek való megfelelőségét
vagy e tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen módosítások az eredeti EUtípusvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek.
1.8.Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja az MKEH-t az általa kibocsátott vagy
visszavont EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy ezek kiegészítéseiről, továbbá –
rendszeres időközönként vagy kérésre – az MKEH rendelkezésére bocsátja az ilyen
visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok és/vagy
kiegészítések jegyzékét.
Minden bejelentett szervezet tájékoztatja az MKEH-t az ilyen, általa visszautasított,
visszavont, felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati
tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről, továbbá kérésre az általa kiadott
tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről.
Kérésre a Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére
bocsátható az EU-típusvizsgálati tanúsítványok és/vagy kiegészítéseik egy példánya.
Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki dokumentáció és a
bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy példányát. A bejelentett
szervezet e tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EU-típusvizsgálati
tanúsítvány, illetve az ilyen tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek másolatát,
valamint a gyártó által benyújtott dokumentációt tartalmazó műszaki dokumentációt.
1.9.A gyártó a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatalát követő tíz éven
keresztül elérhetővé teszi a nemzeti hatóság számára az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak
a tanúsítvány mellékleteit és kiegészítéseit is tartalmazó példányát, valamint a műszaki
dokumentációt.
1.10.A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 1.3. pontban meghatározott
kérelmet, és teljesítheti a 1.7. és az 1.9. pontban meghatározott kötelezettségeket,
amennyiben ez szerepel a megbízatásában.
2. D. Modul: A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség
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2.1. A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési
eljárásnak az a része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2.2. és a 2.5. pontban foglalt
kötelezettségeknek, továbbá biztosítja, és kijelenti, hogy az érintett nem automatikus
működésű mérleg megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesz
e rendelet rá vonatkozó követelményeinek.
2.2. Gyártás
A gyártó a 2.3. pontban meghatározott módon minőségbiztosítási rendszert működtet az
érintett nem automatikus működésű mérlegek gyártása, végtermék-ellenőrzése és vizsgálata
céljából, a gyártót pedig a 2.4. pontban meghatározott módon felügyelik.
2.3. Minőségbiztosítási rendszer
2.3.1.A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett nem automatikus
működésű mérleggel kapcsolatban kérelmezi minőségbiztosítási rendszere értékelését.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a)a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be,
akkor annak neve és címe is;
b)írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották
be;
c) a gyártandó termékosztályra vonatkozó összes lényeges adat;
d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja; és
e)a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EU-típusvizsgálati tanúsítvány
másolata.
2.3.2.A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a nem automatikus működésű mérlegek
megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és e rendelet rájuk
vonatkozó követelményeinek.
A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és
áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell
dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja lehetővé teszi a
minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes
értelmezését.
Különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a)a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a
termékminőséget illetően;
b)az a) pontban foglaltaknak megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és
minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket
használni fognak;
c)a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek
elvégzésének gyakorisága,
d)a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és a vizsgálatok adatai,
kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések;
e)a kívánt termékminőség elérésének és a minőségirányítási rendszer hatékony
működésének megfigyelésére szolgáló eszközök.
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2.3.3.A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása
érdekében, hogy megfelel-e a 2.3.2. pontban foglalt követelményeknek.
A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási
rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a
követelményeknek való megfelelést.
A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az értékelést végző
csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett
termékterület és terméktechnológia értékelése terén, és ismeri e rendelet alkalmazandó
követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.
Az auditcsoport felülvizsgálja a 2.3.1.e) pontban meghatározott műszaki dokumentációt
annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni e rendelet
alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni az ahhoz szükséges
vizsgálatokat, hogy biztosítsa a termék e követelményeknek való megfelelőségét.
A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.
2.3.4.A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő
kötelezettségeit, továbbá hogy a minőségbiztosítási rendszert úgy tartja fenn, hogy
megfelelő és hatékony maradjon.
2.3.5.A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett
szervezetet a minőségbiztosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított
minőségbiztosítási rendszer továbbra is megfelel-e a 2.3.2. pontban meghatározott
követelményeknek, vagy újabb értékelésre van szükség.
Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az
indokolással ellátott értékelési döntést.
2.4. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet
2.4.1.A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott
minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.
2.4.2.A gyártó az értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és
vizsgálat, valamint a raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges
információt, különösen az alábbiakat:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b)a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati
adatok, kalibrációs adatok és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
2.4.3.A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról,
hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá
ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
2.4.4.Emellett a bejelentett szervezet előre be nem jelentett ellenőrzést is lefolytathat a
gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén
termékvizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségirányítási rendszer
megfelelő működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről az
ellenőrzésről jelentést juttat el a gyártónak, és ha vizsgálatokra került sor, vizsgálati
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jelentést is készít.

2.5. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
2.5.1.A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen feltünteti a CE-jelölést, az
e rendeletben meghatározott kiegészítő metrológiai jelölést, és – a 2.3.1. pontban
meghatározott bejelentett szervezet beleegyezése mellett – a bejelentett szervezet
azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és
amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek.
2.5.2.A gyártó a nem automatikus működésű mérleg mindegyik modelljére vonatkozóan
írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a nem automatikus működésű
mérleg forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a nem automatikus működésű mérleg
modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére
hozzáférhetővé kell tenni.
2.6. A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára
elérhetővé teszi a következőket:
a) a 2.3.1. pont szerinti dokumentáció;
b) a 2.3.5. pont szerinti módosításra vonatkozó információ jóváhagyott formája;
c)a bejelentett szervezetnek a 2.3.5., 2.4.3. és 2.4.4. pontban meghatározott határozatai és
jelentései.
2.7. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja az MKEH-t a minőségbiztosítási rendszerek
kiadott és visszavont jóváhagyásairól, továbbá kérésre elérhetővé teszi az MKEH számára a
minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott
jóváhagyásainak jegyzékét.
2.8. Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 2.3.1., 2.3.5., 2.5. és 2.6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó
nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben
az említett kötelezettségek teljesítésére is kiterjed a meghatalmazás.
3. D1. Modul: A gyártás minőségbiztosítása
3.1. A gyártás minőségbiztosítása a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a
gyártó eleget tesz a 3.2., 3.4., és 3.7. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá
biztosítja és kijelenti, hogy az érintett nem automatikus működésű mérlegek eleget tesznek e
rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek.
3.2. A műszaki dokumentáció
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A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak
értékelését, hogy a nem automatikus működésű mérleg megfelel-e e rendelet vonatkozó
követelményeinek, és tartalmazza-e a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A
műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a nem automatikus működésű mérleg tervét,
gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az
alábbi elemeket tartalmazza:
a) a nem automatikus működésű mérleg általános leírása;
b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei;
c)a nem automatikus működésű mérleg b) pontban meghatározott rajzainak és terveinek,
valamint működésmódjának megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok;
d)a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek
hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol
ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása,
amelyeket az irányelv alapvető követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az
egyéb vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A részben alkalmazott harmonizált
szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket
alkalmazták;
e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményei;
f) a vizsgálati jelentések.
3.3. A gyártó a műszaki dokumentációt a nem automatikus működésű mérleg forgalomba
hozatala után tíz évig az illetékes nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.
3.4. Gyártás
A gyártó a 3.5. pontban meghatározott módon minőségbiztosítási rendszert működtet az
érintett nem automatikus működésű mérlegek gyártása, végtermék-ellenőrzése és vizsgálata
céljából, a gyártót pedig a 3.6. pontban meghatározott módon felügyelik.
3.5. Minőségbiztosítási rendszer
3.5.1.A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett nem automatikus
működésű mérleggel kapcsolatban kérelmezi minőségbiztosítási rendszere értékelését.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a)a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be,
akkor annak neve és címe is;
b)írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották
be;
c) a gyártandó termékosztályra vonatkozó összes lényeges adat;
d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
e) a 3.2. pontban meghatározott műszaki dokumentáció.
3.5.2.A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a nem automatikus működésű mérlegek
megfelelnek e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek.
A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt, és rendelkezést rendszerezett és
áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások, és utasítások formájában kell
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dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja lehetővé teszi a
minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek, és feljegyzések egységes
értelmezését.
A dokumentáció különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a)a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a
termékminőséget illetően;
b)az ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek,
eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket használni fognak;
c)a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek
elvégzésének gyakorisága;
d)a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és a vizsgálatok adatai,
kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések;
e)a kívánt termékminőség elérésének és a minőségirányítási rendszer hatékony
működésének megfigyelését szolgáló eszközök.
3.5.3.A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása
érdekében, hogy az megfelel-e a 3.5.2. pontban meghatározott követelményeknek.
A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási
rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a
követelményeknek való megfelelést.
A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az ellenőrzést
végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett
termékterület és terméktechnológia értékelése terén, és ismeri e rendelet alkalmazandó
követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.
Az auditcsoport felülvizsgálja a 3.2. pontban meghatározott műszaki dokumentációt
annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni az e rendelet
alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni az ahhoz szükséges
vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a nem automatikus működésű mérleg e
követelményeknek való megfelelését.
A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.
3.5.4.A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő
kötelezettségeit, továbbá hogy a minőségbiztosítási rendszert úgy tartja fenn, hogy
megfelelő és hatékony maradjon.
3.5.5.A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett
szervezetet a minőségbiztosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított
minőségbiztosítási rendszer a továbbiakban is megfelel-e a 3.5.2. pontban meghatározott
követelményeknek, vagy újabb értékelésre van szükség.
A bejelentett szervezet a döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.
3.6. A bejelentett szervezet által gyakorolt felügyelet
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3.6.1.A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott
minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.
3.6.2.A gyártó az értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és
vizsgálat, valamint a raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges
információt, különösen az alábbiakat:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a 3.2. pontban meghatározott műszaki dokumentáció;
c)a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati
adatok, kalibrációs adatok és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
3.6.3.A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról,
hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, továbbá
ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
3.6.4.Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások
alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy
végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő működésének ellenőrzése
céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít és juttat el a gyártónak.
3.7. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
3.7.1.A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen feltünteti a CE-jelölést és
az e rendeletben előírt kiegészítő metrológiai jelölést, valamint a bejelentett szervezet
azonosító számát, amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek.
3.7.2.A gyártó a nem automatikus működésű mérleg mindegyik modelljére vonatkozóan
írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a nem automatikus működésű mérleg
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EUmegfelelőségi nyilatkozat azonosítja a nem automatikus működésű mérleg modelljét,
amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére
hozzáférhetővé kell tenni.
3.8. A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára
elérhetővé teszi a következőket:
a) a 3.5.1. pontban meghatározott dokumentáció;
b) a 3.5.5. pontban meghatározott módosításra vonatkozó információ jóváhagyott formája;
c)a bejelentett szervezetnek a 3.5.5., a 3.6.3. és a 3.6.4. pont szerintihatározatai és jelentései.
3.9. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja az MKEH-t a minőségbiztosítási rendszerek
kiadott és visszavont jóváhagyásairól, továbbá kérésre elérhetővé teszi az MKEH számára a
minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott
jóváhagyásainak jegyzékét.
3.10. Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3.3., 3.5.1., 3.5.5., 3.7. és 3.8. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó
nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője által is teljesíthetők, amennyiben
az említett kötelezettségek teljesítésére kiterjed a meghatalmazás.
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4. F. Modul: Termékhitelesítésen alapuló típusmegfelelőség
4.1. A termékhitelesítésen alapuló típusmegfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás,
amellyel a gyártó eleget tesz a 4.2., és 4.5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá
biztosítja és kijelenti, hogy az érintett – a 4.3. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó – nem
automatikus működésű mérlegek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt
típusnak, és eleget tesznek e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek.
4.2. Gyártás
A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy a gyártási
eljárás és annak ellenőrzése biztosítsa, hogy az előállított nem automatikus működésű mérleg
megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak és e rendelet rá
vonatkozó követelményeinek.
4.3. Hitelesítés
A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi a megfelelő vizsgálatokat és teszteket
annak ellenőrzése érdekében, hogy a nem automatikus működésű mérlegek megfelelnek-e az
EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, továbbá az e rendelet megfelelő
követelményeinek.
A nem automatikus működésű mérlegeknek a vonatkozó követelményeknek való
megfelelőségét ellenőrző vizsgálatokat és teszteket úgy végzik el, hogy minden, nem
automatikus működésű mérleget a 4.4. pontban meghatározott módon vizsgálnak és
tesztelnek.
4.4. A megfelelőség ellenőrzése valamennyi nem automatikus működésű mérleg
vizsgálatával és tesztelésével
4.4.1.Minden egyes nem automatikus működésű mérleget külön meg kell vizsgálni, és el kell
végezni rajtuk a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban és/vagy az egyéb vonatkozó
műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak
ellenőrzése érdekében, hogy az EU-típusvizsgálati tanúsítványban ismertetett
jóváhagyott típus megfelel-e e rendelet alkalmazandó követelményeinek.
Ilyen harmonizált szabvány hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a
megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.
4.4.2.A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és
tesztekre vonatkozóan, és a jóváhagyott nem automatikus működésű mérlegen feltünteti,
illetve feltüntetteti azonosító számát.
A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat ellenőrzési célból a nem automatikus
működésű mérleg forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára
elérhetővé teszi.
4.5. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
4.5.1.A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen elhelyezi a CE-jelölést és
az e határozatban előírt kiegészítő metrológiai jelölést, valamint a bejelentett szervezet
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azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott
típusnak, és eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek.
4.5.2.A gyártó a nem automatikus működésű mérleg mindegyik modelljére vonatkozóan
írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a nem automatikus működésű mérleg
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EUmegfelelőségi nyilatkozat azonosítja a nem automatikus működésű mérleg modelljét,
amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére
hozzáférhetővé kell tenni.
A gyártó – a 4.3. pontban meghatározott bejelentett szervezet beleegyezése mellett – a
bejelentett szervezet azonosító számát is feltüntetheti a nem automatikus működésű
mérlegeken.
4.6. A gyártó – a bejelentett szervezet beleegyezése mellett – a gyártási eljárás során
feltüntetheti a bejelentett szervezet azonosító számát a nem automatikus működésű
mérlegeken.
4.7. Meghatalmazott képviselő
A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője
által is teljesíthetők, ha a meghatalmazás erre is kiterjed. A meghatalmazott képviselő nem
köteles teljesíteni a gyártók 4.2. pontban meghatározott kötelezettségeit.
5. F1 Modul: A termékellenőrzésen alapuló megfelelőség
5.1. A termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás,
amellyel a gyártó eleget tesz az 5.2., 5.3., és 5.6. pontban megállapított kötelezettségeknek,
továbbá biztosítja és kijelenti, hogy az érintett – az 5.4. pont rendelkezéseinek hatálya alá
tartozó – nem automatikus működésű mérlegek megfelelnek e rendelet rájuk alkalmazandó
követelményeinek.
5.2. A műszaki dokumentáció
5.2.1.A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak
értékelését, hogy a nem automatikus működésű mérleg megfelel-e a vonatkozó
követelményeknek, és tartalmazza-e a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését.
A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az
értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a nem automatikus működésű
mérleg tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben
alkalmazható, legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
a) a nem automatikus működésű mérleg általános leírása;
b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök tervezési és gyártási rajzai és tervei;
c)a nem automatikus működésű mérleg b) pont szerinti rajzainak és terveinek, valamint
működésmódjának megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok;
d)a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke,
amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon
esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a
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megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető követelményeinek teljesítése
érdekében alkalmaztak, az egyéb vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A részben
alkalmazott harmonizált szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell
tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;
e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményei;
f)
a vizsgálati jelentések.
5.2.2.A gyártó a műszaki dokumentációt a nem automatikus működésű mérleg forgalomba
hozatala után tíz évig az illetékes nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.
5.3. Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és
ennek figyelemmel kísérése biztosítsa az előállított nem automatikus működésű mérlegnek e
rendelet alkalmazandó követelményeinek való megfelelőségét.
5.4. Ellenőrzés
A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi a megfelelő vizsgálatokat és teszteket
annak ellenőrzése érdekében, hogy a termékek megfelelnek-e e rendelet alkalmazandó
követelményeinek. Az említett követelményeknek való megfelelőséget ellenőrző
vizsgálatokat és teszteket úgy végzik el, hogy az 5.5. pontban meghatározott módon minden
nem automatikus működésű mérleget megvizsgálnak és tesztelnek.
5.5. A megfelelőség ellenőrzése valamennyi nem automatikus működésű mérleg
vizsgálatával és tesztelésével
5.5.1.Minden egyes nem automatikus működésű mérleget külön meg kell vizsgálni, és el kell
végezni rajtuk a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban és/vagy az egyéb vonatkozó
műszaki előírásokban meghatározott, vagy ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak
ellenőrzése érdekében, hogy megfelelnek-e a rájuk vonatkozó követelményeknek. Ilyen
harmonizált szabvány hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a
megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.
5.5.2.A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és
tesztekre vonatkozóan, és a jóváhagyott nem automatikus működésű mérlegen feltünteti,
illetve feltüntetteti azonosító számát.
A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a műszer forgalomba hozatala után tíz évig a
nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.
5.6. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
5.6.1.A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen feltünteti a CE-jelölést és
az e határozatban előírt kiegészítő metrológiai jelölést, valamint a bejelentett szervezet
azonosító számát, amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek.
5.6.2.A gyártó a nem automatikus működésű mérleg mindegyik modelljére vonatkozóan
írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a nem automatikus működésű mérleg
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EUmegfelelőségi nyilatkozat azonosítja a nem automatikus működésű mérleg modelljét,
amelyre vonatkozóan elkészítették.
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Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére
hozzáférhetővé kell tenni.
A gyártó – az 5.5. pontban meghatározott bejelentett szervezet beleegyezése mellett – a
bejelentett szervezet azonosító számát is feltüntetheti a nem automatikus működésű
mérlegeken.
5.7. A gyártó – a bejelentett szervezet beleegyezése mellett – a gyártási eljárás során
feltüntetheti a bejelentett szervezet azonosító számát a nem automatikus működésű
mérlegeken.
5.8. Meghatalmazott képviselő
A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője
révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban. A meghatalmazott
képviselő nem köteles teljesíteni a gyártó 5.2.1. és 5.3. pontban meghatározott
kötelezettségeit.
6. G. Modul: Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség
6.1. Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás,
amellyel a gyártó eleget tesz a 6.2., 6.3. és 6.5. pontban megállapított kötelezettségeknek,
továbbá biztosítja és kijelenti, hogy az érintett – a 6.4. pont rendelkezéseinek hatálya alá
tartozó – nem automatikus működésű mérleg megfelel e rendelet rá alkalmazandó
követelményeinek.
6.2. A műszaki dokumentáció
6.2.1.A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt, és a 6.4. pontban meghatározott bejelentett
szervezet rendelkezésére bocsátja. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését,
hogy a nem automatikus működésű mérleg megfelel-e a vonatkozó követelményeknek,
és tartalmazza-e a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki
dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a nem automatikus működésű mérleg
tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben alkalmazható,
legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
a) a nem automatikus működésű mérleg általános leírása;
b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök tervezési és gyártási rajzai és tervei;
c)a nem automatikus működésű mérleg ezen rajzainak és terveinek, valamint
működésmódjának megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok;
d)a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke,
amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon
esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a
megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető követelményeinek teljesítése
érdekében alkalmaztak, az egyéb vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A részben
alkalmazott harmonizált szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell
tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;
e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményei;
f)
a vizsgálati jelentések.
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6.2.2.A gyártó a műszaki dokumentációt a nem automatikus működésű mérleg forgalomba
hozatala után tíz évig az illetékes nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.
6.3. Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és
ennek figyelemmel kísérése biztosítsa a gyártott nem automatikus működésű mérlegnek e
rendelet alkalmazandó követelményeinek való megfelelőségét.
6.4. Ellenőrzés
A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi vagy elvégezteti a vonatkozó
harmonizált szabványokban megállapított megfelelő vizsgálatokat és/vagy az egyéb
vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak
ellenőrzése érdekében, hogy a nem automatikus működésű mérleg megfelel-e e rendelet
alkalmazandó követelményeinek. Ilyen harmonizált szabvány hiányában az érintett bejelentett
szervezet dönt azokról a megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.
A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és
tesztekre vonatkozóan, és a jóváhagyott nem automatikus működésű mérlegen feltünteti,
illetve feltüntetteti azonosító számát.
A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a nem automatikus működésű mérleg forgalomba
hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.
6.5. Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
6.5.1.A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen feltünteti a CE-jelölést és
az e határozatban előírt kiegészítő metrológiai jelölést, valamint a bejelentett szervezet
azonosító számát, amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek.
6.5.2.A gyártó írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a nem automatikus működésű
mérleg forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a nem automatikus működésű mérleget,
amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére
hozzáférhetővé kell tenni.
6.6. Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 6.2.2. és 6.5. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és
felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője útján is teljesíthetők, amennyiben erre
kiterjed a meghatalmazás.
7. Közös rendelkezések
7.1.A D., D1., F., F1. vagy G. modullal összhangban elkészített megfelelőségértékelést a
gyártó telephelyén lehet elvégezni vagy bármely más telephelyen, amennyiben a
felhasználás helyére történő szállítás nem igényli a mérleg szétszerelését, ha a
felhasználás helyén az üzembe helyezés nem igényli a mérleg összeszerelését vagy olyan
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más, felszerelési céllal történő műszaki munkálatot, amely befolyásolhatja a mérleg
jellemzőit, és ha az üzembe helyezés helye szerinti gravitációs értéket figyelembe veszik,
vagy ha a mérleg jellemzői érzéketlenek a gravitáció változásaira. A
megfelelőségértékelést minden más esetben a mérleg felhasználási helyén kell elvégezni.
7.2.Amennyiben a mérleg jellemzői érzékenyek a gravitációs változásokra, a 7.1. pontban
meghatározott eljárásokat két fázisban lehet lefolytatni; a második fázis magában foglalja
az összes olyan vizsgálatot és ellenőrzést, amelyek eredménye a gravitációtól függ, és az
első fázisban szerepel az összes egyéb vizsgálat és ellenőrzés. A második fázist a mérleg
felhasználási helyén hajtják végre. Amennyiben egy tagállam területén gravitációs zónák
vannak kijelölve, a „mérleg felhasználási helyén” kifejezés értelmezése: „a mérleg
felhasználása szerinti gravitációs zónában”.
7.2.1.Ha a gyártó a 7.1. szakaszban meghatározott eljárások egyikének két szakaszban történő
elvégzését választja, és e két szakaszt különböző szervezetek végzik, akkor azon a
mérlegen, amely az eljárás első szakaszán megfelelt, az első szakaszban részt vevő
bejelentett szervezet azonosító számát kell elhelyezni.
7.2.2.Az a fél, amely az eljárás első szakaszát elvégezte, mindegyik mérlegre egy írásos
igazolást állít ki a mérleg azonosítására szükséges adatokkal és az elvégzett ellenőrzések
és vizsgálatok leírásával.
Az a fél, amely az eljárás második szakaszát hajtja végre, elvégzi azon ellenőrzéseket és
vizsgálatokat, amelyeket még nem végeztek el.
A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének kérés esetén be kell tudni mutatnia a
bejelentett szervezet által kiadott megfelelőségi igazolásokat.
7.2.3.Az a gyártó, amely az első szakaszban a D. vagy D1. modult választotta, ugyanezt az
eljárást használhatja a második szakaszban, vagy dönthet úgy, hogy a második
szakaszban szükség szerint az F. vagy F1. modullal folytatja.
7.2.4.A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a második szakasz befejezése után, a
második szakaszban részt vevő bejelentett szervezet azonosító számával együtt kell a
mérlegen feltüntetni.
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3. melléklet a 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelethez

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. melléklet a .../2016. (...) NGM rendelethez
F E L I R A T O K

1. Az 1. § (3) bekezdésben felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű
mérlegek
1.1. Ezeken a nem automatikus működésű mérlegeken az alábbi jól látható, olvasható és
letörölhetetlen jelölések kerülnek elhelyezésre a következő feliratokkal:
 az EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma, ha alkalmazható;
 a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye;
 a pontossági osztály, egy ellipszisbe foglalva vagy két vízszintes vonallal összekötött
két félkörben;
 a felső mérési határ Max … formában;
 az alsó mérési határ Min … formában;
 a hitelesítési osztásérték e = formában;
 típus-, tétel- vagy sorozatszám;
továbbá, ha alkalmazandó:
 különálló, de kapcsolódó egységekből álló mérlegeknél: az egyes egységek azonosító
jele;
 az osztásérték, ha az eltér e-től, d = … formában;
 maximális additív tárahatás, T = + … formában;
 maximális levonó tárahatás, ha az eltér a Max.-tól, T = – … formában;
 tára osztásértéke, ha eltér d-től, a d T = … formában;
 maximális terhelhetőség, ha eltér a Max.-tól, Lim … formában;
 különleges hőmérsékleti határok, a következő formában: … °C/… °C;
 a teherfelvevő és súlyserpenyő közötti arány.
1.2.A mérlegek kialakításának megfelelőnek kell lennie a megfelelőségi jelölés és feliratok
elhelyezésére. A mérlegeknek olyanoknak kell lenniük, hogy ne legyen lehetőség a
megfelelőségi jelölés és a feliratok eltávolítására azok megrongálása nélkül, és hogy a
megfelelőségi jelölés és a feliratok láthatók legyenek, amikor a mérleg szabályos
működési pozícióban van.
1.3.Ahol adattáblát használnak, lehetőséget kell biztosítani annak bélyegzésére, kivéve, ha
eltávolítása rongálódás nélkül nem lehetséges. Amennyiben az adatlap lepecsételhető,
lehetőséget kell biztosítani az ellenőrző jel elhelyezésére.
1.4.A Max, Min, e és d feliratokat az eredmény kijelzés közelében szintén fel kell tüntetni, ha
azok ott még nincsenek.
1.5.Minden olyan kiértékelő egységen, amely egy vagy több teherfelvevőhöz csatlakozik
vagy csatlakoztatható, fel kell tüntetni az említett teherfelvevőkre vonatkozó feliratokat.
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2. A nem az 1. § (3) bekezdés a)–f) pontjában felsorolt alkalmazásokra szánt, nem
automatikus működésű mérlegeken az alábbi jól látható, olvasható és letörölhetetlen jelölések
kerülnek elhelyezésre:
— a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye,
— felső mérési határ Max … formában.
Ezeken a berendezéseken nem kerül elhelyezésre az e határozatban előírt kiegészítő
metrológiai jelölés.
3. A korlátozott felhasználásra utaló jelölés
A korlátozott felhasználásra utaló jelölés egy vörös háttér előtt álló fekete nyomtatott nagy
„M”, amely egy olyan, legalább 25 mm × 25 mm méretű négyzetben található, melynek két
átlója keresztet alkot.
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4. melléklet a .../2016. (...) NGM rendelethez

( X X X X .

S Z . ) * E U - M E G F E L E L Ő S É G I
N Y I L A T K O Z A T

1. Műszermodell/műszer (termék-, típus-, tétel vagy sorozatszám):
2. A gyártó vagy adott esetben meghatalmazott képviselőjének neve és címe:
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.
4.A nyilatkozat tárgya (a műszer nyomon követésére alkalmas azonosítás; amennyiben a
műszer azonosításához erre szükség van, ez fényképet is tartalmazhat):
5.A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó európai uniós harmonizációs
jogszabálynak:
6.Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás, vagy az azokra az egyéb
műszaki leírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot
tettek.
7.A bejelentett szervezet… (név, szám) elvégezte a … (a beavatkozás ismertetése), és a
következő bizonyítványt adta ki:
8. További információk:
A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá:
(a kiállítás helye és dátuma):
(név, beosztás) (aláírás):

*A gyártótól függ, hogy megszámozza-e a megfelelőségi nyilatkozatot.
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A nemzetgazdasági miniszter 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelete
a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról,
biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §		
A rendelet hatálya a villamossági termék tervezésére, gyártására, megfelelőségének értékelésére, forgalomba
hozatalára és forgalmazására terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
CE megfelelőségi jelölés: a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.)
2. § 2. pontja szerinti fogalom;
2.
forgalmazás: a Pftv. 2. § 5. pontja szerinti fogalom;
3.
forgalmazó: a Pftv. 2. § 6. pontja szerinti fogalom;
4.
forgalomba hozatal: a Pftv. 2. § 7. pontja szerinti fogalom;
5.
forgalomból történő kivonás: a Pftv. 2. § 8. pontja szerinti fogalom;
6.
gazdasági szereplő: a Pftv. 2. § 10. pontja szerinti fogalom;
7.
gyártó: a Pftv. 2. § 11. pontja szerinti fogalom;
8.
harmonizált szabvány: a Pftv. 2. § 12. pontja szerinti fogalom;
9.
használati és kezelési útmutató: a Pftv. 2. § 13. pontja szerinti fogalom;
10.
importőr: a Pftv. 2. § 15. pontja szerinti fogalom;
11.
megfelelőségértékelés: a Pftv. 2. § 20. pontja szerinti fogalom;
12.
meghatalmazott képviselő: a Pftv. 2. § 22. pontja szerinti fogalom;
13.
műszaki leírás: a villamossági termék által teljesítendő műszaki követelményeket ismertető dokumentum;
14.
uniós harmonizációs jogszabály: minden, a termék forgalomba hozatalának feltételeit harmonizáló uniós jogi
aktus;
15.
villamossági termék: az 50 és 1000 V tartományba eső, váltakozó áramú, illetve a 75 és 1500 V tartományba eső,
egyenáramú felhasználásra tervezett villamossági termék, az 1. mellékletben meghatározott berendezés és
jelenség kivételével;
16.
visszahívás: minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználók számára hozzáférhető, forgalomban
lévő villamossági termék visszavétele.

3. Biztonsági követelmények
3. §

(1) Villamossági termék az uniós piacon kizárólag akkor forgalmazható, ha azt a hatályos uniós biztonsági rendelkezésekre
vonatkozó helyes műszaki gyakorlattal összhangban állították elő, valamint nem veszélyezteti a személyek és
háziállatok egészségét, biztonságát és a vagyonbiztonságot.
(2) A biztonsági követelmények fő elemeit a 2. melléklet határozza meg.

4. Villamosenergia-szolgáltatás
4. §		
A villamosenergia-szolgáltató nem rendelhet el a villamossági termékre – a hálózatra való csatlakoztatásra vagy
az elektromos energiának a villamossági termék felhasználói részre történő szolgáltatására vonatkozó – a 3. §-ban és
a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknél szigorúbb biztonsági követelményeket.
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II. FEJEZET
A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI
5. A gyártó kötelezettségei
5. §

(1) A gyártó a forgalomba hozatal során gondoskodik arról, hogy a villamossági termék megfeleljen a 3. §-ban és
a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknek.
(2) A gyártó elkészíti a 3. melléklet szerinti műszaki dokumentációt, és elvégzi vagy elvégezteti a 3. melléklet szerinti
megfelelőségértékelési eljárást. Ha a villamossági termék megfelel a megfelelőségértékelési eljárás alapján a 3. §-ban
és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági céloknak, a gyártó elkészíti az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és
feltünteti a terméken a CE megfelelőségi jelölést.
(3) A gyártó a 3. mellékletben előírt műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a villamossági termék
forgalomba hozatalát követő 10 évig köteles megőrizni.
(4) A gyártó biztosítja a sorozatgyártás e rendeletnek való megfelelőségét. A gyártónak figyelembe kell vennie
a villamossági termék tervezésének vagy jellemzőinek változásait, a harmonizált szabványok, a nemzetközi és nemzeti
szabványok vagy az egyéb műszaki leírások változásait, amelyek alapján a villamossági termék megfelelőségét
megállapították.
(5) Ha a termék jelentette – az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot veszélyeztető – kockázatokra
(a továbbiakban: kockázat) tekintettel indokolt, a gyártó a végfelhasználók egészségének védelme és biztonsága
érdekében elvégzi a forgalmazott termék mintavizsgálatát, amelynek során kivizsgálja a panaszokat, nyilvántartást
vezet a panaszokról, a nem megfelelő termékekről, valamint a termékvisszahívásokról, és folyamatosan tájékoztatja
a forgalmazót minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.
(6) A gyártó biztosítja, hogy az általa forgalomba hozott villamossági terméken fel legyen tüntetve a termék azonosítását
lehetővé tevő típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszám, vagy ha a villamossági termék mérete vagy jellege ezt nem
teszi lehetővé, akkor annak csomagolása vagy a villamossági terméket kísérő dokumentáció tartalmazza ezen
információkat.
(7) A gyártó feltünteti magyar nyelven a villamossági terméken, vagy ha ez nem lehetséges, annak a csomagolásán vagy
kísérő dokumentációján a nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és a székhelyét.
(8) A gyártó a villamossági termékhez magyar nyelven mellékeli a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati
és kezelési útmutatót. A használati és kezelési útmutatónak egyértelműnek és közérthetőnek kell lennie.
(9) Ha a gyártónak olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az általa gyártott és forgalomba
hozott villamossági termék nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak, azonnal meghozza a villamossági termék
megfelelőségének és biztonságosságának biztosításához szükséges kiigazító intézkedéseket, az intézkedések
meghozatalát megelőzően figyelembe veszi az eset összes körülményét, különösen a nem megfelelőség súlyosságát,
a vagyonbiztonságot, valamint a felhasználók biztonsága veszélyeztetésének körülményeit és ennek alapján, szükség
esetén a villamossági terméket kivonja a forgalomból vagy visszahívja. Ha a villamossági termék kockázatot jelent,
a gyártó erről azonnal tájékoztatja azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a villamossági terméket
forgalmazta, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi meghozott kiigazító
intézkedésről.
(10) A gyártó a piacfelügyeleti hatóság felhívására magyar nyelven rendelkezésre bocsátja a villamossági termék
e rendeletnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú
információt és dokumentációt. A gyártó együttműködik a piacfelügyeleti hatósággal minden olyan intézkedés terén,
amelyet az általa forgalomba hozott villamossági termék jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében hoz.

6. A meghatalmazott képviselő kötelezettségei
6. §

(1) A gyártó írásbeli meghatalmazással meghatalmazott képviselőt nevezhet ki.
(2) A meghatalmazott képviselő a gyártótól kapott meghatalmazásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízásnak
legalább az alábbiak elvégzésére vonatkozó engedélyt kell tartalmaznia:
a)
a meghatalmazott képviselő a villamossági termék forgalomba hozatalát követő 10 évig megőrzi és
a piacfelügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátja az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki
dokumentációt;
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b)

a meghatalmazott képviselő köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni
a villamossági termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt vagy
kérésre annak hiteles, magyar nyelvű fordítását;
c)
a meghatalmazott képviselő köteles a piacfelügyeleti hatósággal együttműködni a meghatalmazott
képviselő megbízása körébe tartozó villamossági termék jelentette veszély elhárítása, kockázat kiküszöbölése,
megszüntetése érdekében tett intézkedések végrehajtásában.
(3) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki
dokumentáció elkészítésére vonatkozó kötelezettség nem képezik a meghatalmazott képviselő megbízatásának
részét.

7. Az importőr kötelezettségei
7. §

(1) Az importőr kizárólag a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelmények szerint tervezett és
gyártott villamossági terméket hozhat forgalomba.
(2) A villamossági termék forgalomba hozatalát megelőzően az importőr köteles ellenőrizni, hogy a gyártó
a)
elvégezte a vonatkozó megfelelőségértékelési eljárást,
b)
elkészítette az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt,
c)
a villamossági terméken feltüntette a CE megfelelőségi jelölést, és mellékelte hozzá a műszaki dokumentációt,
valamint
d)
teljesíti az 5. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeket.
(3) Az importőr magyar nyelven feltünteti a villamossági terméken, vagy ha ez nem lehetséges, annak csomagolásán
vagy kísérő dokumentációján a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét.
(4) Az importőr gondoskodik arról, hogy a villamossági termékhez mellékeljék a magyar nyelvű használati és kezelési
útmutatót.
(5) Az importőr biztosítja, hogy amíg a villamossági termék a felelősségi körébe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei
ne veszélyeztessék a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági céloknak való megfelelést.
(6) Ha a villamossági termékkel járó kockázatra tekintettel indokolt, az importőr a fogyasztók és más végfelhasználók
egészségének és biztonságának érdekében elvégzi a forgalmazott villamossági termék mintavizsgálatát, amelynek
keretében kivizsgálja a panaszokat, nyilvántartást vezet a panaszokról, továbbá a nem megfelelő villamossági
termékekről, és gondoskodik a nem biztonságos villamossági termék forgalomból való kivonásáról vagy
visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat minden ilyen piacfelügyeleti intézkedésről.
(7) Ha az importőrnek olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az általa forgalomba hozott
és forgalmazott villamossági termék nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek, azonnal meghozza
a szükséges kiigazító intézkedéseket a termék megfelelőségének biztosítására, kivonja a forgalomból vagy visszahívja
azt. Ha a villamossági termék kockázatot jelent, az importőr erről azonnal tájékoztatja azon tagállamok piacfelügyeleti
hatóságait, amelyekben a villamossági terméket forgalmazta, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés
hiányáról és valamennyi elfogadott kiigazító intézkedésről.
(8) Az importőr a villamossági termék forgalomba hozatalát követően a piacfelügyeleti hatóság számára 10 évig
elérhetővé teszi az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, és biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció
a piacfelügyeleti hatóság felhívására rendelkezésre bocsátható legyen.
(9) Az importőr a piacfelügyeleti hatóság felhívására magyar nyelven rendelkezésre bocsátja a villamossági termék
megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és
dokumentációt. Az importőr együttműködik a piacfelügyeleti hatósággal minden olyan intézkedés terén, amelyeket
az általa forgalomba hozott villamossági termék által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében hoz.
(10) Ha az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy a villamossági termék nem felel meg a 3. §-ban és
a 2. mellékletben meghatározott biztonsági céloknak, a villamossági terméket nem hozza forgalomba, amíg
megfelelővé nem tették. Ha a villamossági termék kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót, valamint
a piacfelügyeleti hatóságot.

8. A forgalmazó kötelezettségei
8. §

(1) A forgalmazó a villamossági termék forgalmazása során köteles az e rendeletben előírt követelmények betartásával
kapcsolatban kellő szakmai gondossággal eljárni.
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(2) A forgalmazó a villamossági termék forgalmazását megelőzően köteles ellenőrizni, hogy a villamossági terméken
fel van-e tüntetve a CE megfelelőségi jelölés, mellékelték-e hozzá az előírt dokumentációt, a használati és kezelési
útmutatót magyar nyelven, továbbá hogy a gyártó az 5. § (5) és (6) bekezdésében, az importőr a 7. § (3) bekezdésében
meghatározott követelményeket teljesítette-e.
(3) A forgalmazó biztosítja, hogy amíg a villamossági termék a felelősségi körébe tartozik, a tárolás és a szállítás
körülményei ne veszélyeztessék a 3. §-ban és a 2. mellékletben rögzített biztonsági céloknak való megfelelését.
(4) Ha a forgalmazónak olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az általa forgalmazott
villamossági termék nem felel meg az e rendeletben előírt követelményeknek, gondoskodik arról, hogy meghozza
a szükséges kiigazító intézkedéseket a termék megfelelőségének biztosítására, a terméket kivonja a forgalomból
vagy visszahívja. Ha a villamossági termék kockázatot jelent, a forgalmazó erről azonnal tájékoztatja azon tagállamok
piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a villamossági terméket forgalmazta, részletes tájékoztatást adva elsősorban
a kockázatról és a veszélyről, valamint valamennyi elfogadott kiigazító intézkedésről.
(5) A forgalmazó köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására a villamossági termék megfelelőségének igazolásához
szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt a piacfelügyeleti hatóság
által megadott határidőn belül rendelkezésre bocsátani. A forgalmazó köteles együttműködni a piacfelügyeleti
hatósággal minden olyan intézkedés terén, amelyeket az általa forgalmazott villamossági termék által képviselt
veszély kiküszöbölése érdekében hoz.
(6) Ha a forgalmazó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a villamossági termék nem felel meg a 3. §-ban és
a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelménynek, nem forgalmazza a villamossági terméket mindaddig,
amíg azt megfelelővé nem tették. Ha a villamossági termék kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót,
a piacfelügyeleti hatóságot és az importőrt.

9. Gyártói kötelezettségek az importőrre és a forgalmazóra vonatkozóan
9. §		
Azt az importőrt vagy forgalmazót, aki saját neve vagy védjegye alatt hoz forgalomba, vagy forgalmaz villamossági
terméket, vagy olyan módon módosít már forgalomba hozott villamossági terméket, amely befolyásolja a termék
e rendeletnek való megfelelését, gyártónak kell tekinteni, és mint gyártót az 5. §-ban meghatározott kötelezettségek
terhelik.

10. A gazdasági szereplők adatszolgáltatása
10. §

(1) A gazdasági szereplőknek a piacfelügyeleti hatóság felhívására meg kell adni a következő adatokat:
a)
minden gazdasági szereplő nevét és címét, amely villamossági terméket szállított részükre;
b)
minden gazdasági szereplő nevét és címét, amelynek a villamossági terméket szállítják.
(2) A gazdasági szereplők az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásra a villamossági termék hozzájuk történő
szállítását vagy az általuk történő szállítását követő 10 évig kötelezhetők.

III. FEJEZET
A VILLAMOSSÁGI TERMÉK MEGFELELŐSÉGE
11. A megfelelőség vélelmezése a harmonizált szabványok alapján
11. §		
Arról a villamossági termékről, amely megfelel a vonatkozó harmonizált szabványoknak, illetve azok egy részének,
vélelmezni kell, hogy megfelel a szabványok vagy azok részei által meghatározott, a 3. §-ban és a 2. mellékletben
meghatározott biztonsági követelményeknek.

12. A megfelelőség vélelmezése a nemzetközi szabványok alapján
12. §

(1) A 11. § szerinti harmonizált szabványok hiányában – a 3. § szerinti forgalmazás alkalmazásában – a piacfelügyeleti
hatóság azokat a villamossági termékeket, amelyek megfelelnek a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság által előírt
nemzetközi szabványoknak, és amelyek esetében az Európai Bizottság biztonsági rendelkezéseket állapított meg, úgy
tekinti, hogy megfelelnek a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknek.
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(2) A piacfelügyeleti hatóság az Európai Bizottság által közölt biztonsági rendelkezésekkel kapcsolatos bármely
kifogásáról három hónapon belül tájékoztatja az Európai Bizottságot, megjelölve azokat a biztonsági indokokat,
amelyek alapján a biztonsági rendelkezéseket nem lehet elismerni.

13. A megfelelőség vélelmezése a nemzeti szabványok alapján
13. §		
A 11. § szerinti harmonizált szabványok vagy a 12. § szerinti nemzetközi szabványok hiányában – a 3. § szerinti
forgalmazás alkalmazásában – a piacfelügyeleti hatóság azokat a villamossági termékeket, amelyeket a tagállamban
hatályos szabványok biztonsági rendelkezéseivel összhangban gyártottak, úgy tekinti, hogy megfelelnek a 3. §-ban
és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknek, feltéve, hogy azok a Magyarország területén előírt
szinttel egyenértékű biztonsági szintet biztosítanak.

14. EU-megfelelőségi nyilatkozat
14. §

(1) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy a villamossági termék megfelel a 3. §-ban és a 2. mellékletben
meghatározott biztonsági követelményeknek.
(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozatnak a 4. mellékletben meghatározott tartalmi elemekkel kell rendelkeznie.
A 3. melléklet szerinti minőségértékelési eljárásban az ott meghatározott elemeket és nyilatkozatot a gyártó
folyamatosan aktualizálja. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatnak magyar nyelven is rendelkezésre kell állnia.
(3) Ha a villamossági termékre több olyan uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő,
a termékre alkalmazandó összes uniós jogi aktus tekintetében egyetlen nyilatkozat készíthető, amely tartalmazza
azon uniós harmonizációs jogi aktusoknak az azonosításához szükséges összes információt, amelyre a nyilatkozat
vonatkozik, és megadja az érintett uniós jogi aktusok közzétételi hivatkozásait.
(4) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó felelősséget vállal a villamossági termék e rendeletben
megállapított biztonsági követelményeknek való megfelelőségéért.

15. A CE megfelelőségi jelölésre vonatkozó általános elvek
15. §		
A CE megfelelőségi jelölésre az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
765/2008/EK rendelet) 30. cikkében meghatározott általános elvek irányadóak.

16. A CE-jelölés feltüntetésére vonatkozó szabályok és feltételek
16. §

(1) A CE-jelölést a villamossági terméken jól látható, olvasható és eltávolíthatatlan módon kell feltüntetni. Ha a villamossági
termék jellege miatt ez nem lehetséges vagy nem indokolt, a jelölést a csomagoláson és a kísérő dokumentumokon
kell feltüntetni.
(2) A CE-jelölést a villamossági termék forgalomba hozatala előtt tüntetik fel.
(3) A CE-jelölés a CE kezdőbetűkből áll a 765/2008/EK rendelet II. mellékletében foglalt mintának megfelelően.

IV. FEJEZET
AZ UNIÓS PIACRA BELÉPŐ VILLAMOSSÁGI TERMÉKEK PIACFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE ÉS
A VÉDINTÉZKEDÉSI ELJÁRÁS
17. A kockázatot jelentő villamossági termékek kezelésére vonatkozó eljárások
17. §

(1) Ha a piacfelügyeleti hatóságnak olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezi, hogy a villamossági termék
veszélyt jelent az emberi és állati egészségre, a biztonságos használatra, valamint a villamossági termék használata kárt
okozhat, akkor a terméken elvégzi az értékelést az e rendeletben megállapított valamennyi vonatkozó követelmény
tekintetében. Az érintett gazdasági szereplők kötelesek e célból együttműködni a piacfelügyeleti hatósággal.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint a megfelelőségértékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a villamossági
termék nem felel meg az e rendeletben megállapított követelményeknek, haladéktalanul felszólítja az érintett
gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat jellegével arányosan, az általa megadott határidőn
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belül tegyen megfelelő kiigazító intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a villamossági termék megfeleljen
az e rendeletben előírt követelményeknek.
Ha a termék kockázata olyan mértékű, hogy a piacfelügyeleti hatóság azonnali intézkedését igényli, akkor a gazdasági
szereplő felszólítása nélkül a piacfelügyeleti hatóság meghozza a megfelelő átmeneti intézkedést.
Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik Magyarország területére, akkor
tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről,
amelyek meghozatalára felszólította a gazdasági szereplőt.
A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden szükséges kiigazító intézkedést meghoz az uniós piacon általa
forgalmazott, érintett villamossági termék tekintetében.
Ha az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a szükséges kiigazító intézkedéseket a piacfelügyeleti hatóság
által meghatározott határidőn belül, a piacfelügyeleti hatóság minden szükséges átmeneti intézkedést meghoz.
A piacfelügyeleti hatóság ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi
tagállamot.
A (6) bekezdés szerinti tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot,
különösen a nem megfelelő villamossági termék azonosításához szükséges adatokat, a villamossági termék származási
helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott piacfelügyeleti
intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti
hatóság külön jelzi, hogy a megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett-e be:
a)
a villamossági termék nem felel meg a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott követelményeknek; vagy
b)
a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 11. § szerinti harmonizált szabványok vagy a 12. § szerinti
nemzetközi vagy a 13. § szerinti nemzeti szabványok hiányossággal bírnak.
E § értelmében más tagállam által kezdeményezett intézkedés esetén a piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul
tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az e vonatkozásban elfogadott átmeneti intézkedéseiről
és azokról a további információkról, amelyek az érintett termék megfelelésének hiányáról a rendelkezésükre állnak,
valamint – amennyiben nem ért egyet a más tagállam által kezdeményezett intézkedéssel – a kifogásairól. Ha az Európai
Bizottság elfogadja a piacfelügyeleti hatóság kifogásait, akkor a piacfelügyeleti hatóságnak nincs a továbbiakban
intézkedési kötelezettsége. Ha az Európai Bizottság nem fogadja el a piacfelügyeleti hatóság kifogásait, akkor
a piacfelügyeleti hatóság az Európai Bizottsággal történő egyeztetés eredményétől függően meghozza a szükséges
intézkedéseket.
Ha a (6) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül egyik tagállam és az Európai
Bizottság sem emel kifogást a piacfelügyeleti hatóság által hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az átmeneti
intézkedés végleges intézkedésként is elrendelhető.
A végleges intézkedés elrendelése esetén az érintett termékkel kapcsolatban a piacfelügyeleti hatóság gondoskodik
a megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan meghozataláról, különösen a termék visszavonásáról.

18. Kockázatot jelentő villamossági termékek
18. §

(1) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 17. § (1) bekezdése szerinti megfelelőségértékelés elvégzését követően megállapítja,
hogy a villamossági termék ugyan megfelel az e rendelet szerinti előírásoknak, azonban mégis veszélyt jelent az emberi
és állati egészségre, a biztonságos használatra, valamint a villamossági termék használata kárt okozhat, felszólítja
az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat jellegével arányosan, az általa megadott
határidőn belül tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett villamossági termék
ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki a villamossági terméket a forgalomból.
(2) A gazdasági szereplő köteles minden megfelelő kiigazító intézkedést megtenni az uniós piacon általa forgalmazott
összes érintett termék tekintetében.
(3) A piacfelügyeleti hatóság az (1)–(2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban haladéktalanul tájékoztatja az Európai
Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen
az érintett berendezés azonosításához szükséges adatokat, a berendezés származási helyét és ellátási láncát,
a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.
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19. Az alaki megfelelés hiánya
19. §		
A 18. § sérelme nélkül, a piacfelügyeleti hatóság a megfelelés hiányának megszüntetésére szólítja fel a gazdasági
szereplőt az alábbi hiányok valamelyikének fennállása esetén:
a)
a CE-jelölés feltüntetése sérti a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét;
b)
a CE-jelölés feltüntetésének hiánya;
c)
az EU-megfelelőségi nyilatkozat hiánya;
d)
helytelen az EU-megfelelőségi nyilatkozat;
e)
a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos;
f)
az 5. § (6) bekezdése szerint a gyártó, a 7. § (3) bekezdése szerint az importőr nevét és elérhetőségét egyáltalán
nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel;
g)
az 5. § vagy 7. § által előírt bármely egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
20. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
21. §		
Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló
79/1997. (XII. 31.) IKIM rendeletnek megfelelő és az e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott termékek
forgalmazhatók és üzembe helyezhetők.
22. §		
Ez a rendelet a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására
vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/35/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
23. §		
Hatályát veszti az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség
értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelethez
Az e rendelet hatálya alá nem tartozó termékek és jelenségek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Robbanásveszélyes légkörben történő felhasználásra szánt villamossági termékek.
Radiológiai és orvosi célokra szolgáló villamossági termékek.
Személy- és teherfelvonók, valamint a felvonókban való használatra tervezett biztonsági berendezések.
Villamosenergia-fogyasztásmérők.
Háztartási csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok.
Villamos karám áramszolgáltató egységei.
Rádióelektromos interferencia.
Speciális villamossági termékek hajókon, repülőgépeken vagy vasúton való felhasználásra, amelyek
megfelelnek az olyan nemzetközi szervek által összeállított biztonsági rendelkezéseknek, amelyekben
a tagállamok részt vesznek.
Szakembereknek szánt, rendelésre készült értékelő felszerelések, amelyeket kizárólag kutatási és fejlesztési
létesítményekben lehet használni kutatási és fejlesztési célból.
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2. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelethez
A meghatározott feszültséghatárokon belüli használatra tervezett villamossági termékek biztonsági
követelményeinek fő elemei
1.

2.

3.

Általános feltételek
1.1.
A villamossági terméken vagy – amennyiben ez nem lehetséges – a kísérő dokumentációban és
a csomagoláson meg kell jelölni azokat a lényeges jellemzőket, amelyek felismerése és betartása
biztosítja a villamossági termék biztonságos és rendeltetésszerű használatát.
1.2.
A villamossági terméket – annak alkatrészeivel együtt – úgy kell tervezni és gyártani, hogy biztosítsák
a biztonságos és megfelelő összeállíthatóságát és csatlakoztathatóságát.
1.3.
A villamossági terméket úgy kell tervezni és gyártani, hogy a 2. és a 3. pontban meghatározott
veszély elleni védelem biztosított legyen, feltéve, hogy a villamossági terméket rendeltetésszerűen
használják, és megfelelően karbantartják.
A villamossági termékből eredő veszély elleni védelem tekintetében műszaki jellegű intézkedéseket kell
meghatározni az 1. ponttal összhangban annak biztosítására, hogy:
a)
a személyek és a háziállatok megfelelően védve legyenek a közvetlen vagy közvetett érintés által
okozott fizikai sérülés vagy más ártalom veszélyével szemben;
b)
a rendeltetésszerű működésen felül ne lépjen fel olyan hőmérséklet, ív vagy sugárzás, amely veszélyt
okozhat;
c)
a személyek és a háziállatok és a vagyon megfelelően védve legyen a villamossági termék által okozott
olyan nem elektromos veszély ellen, amelyet a tapasztalat tár fel;
d)
a szigetelés az előrelátható feltételeknek megfelelő legyen.
A villamossági terméket érő külső hatás által okozott veszély elleni védelem tekintetében műszaki
intézkedéseket kell meghatározni az 1. ponttal összhangban annak a biztosítására, hogy a villamossági termék:
a)
megfeleljen a várt mechanikai követelményeknek úgy, hogy ne veszélyeztesse személyek, háziállatok
biztonságát és a vagyonbiztonságot;
b)
a nem mechanikus hatásokkal szemben a várható környezeti feltételek között ellenálló legyen úgy,
hogy ne veszélyeztesse személyek, háziállatok biztonságát és a vagyonbiztonságot;
c)
előrelátható túlterhelési viszonyok között ne veszélyeztesse személyek, háziállatok biztonságát és
a vagyonbiztonságot.

3. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelethez
A MODUL
1.

2.

A belső gyártásellenőrzés az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és 4. pontban
meghatározott kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik
arról, hogy a tárgyi villamossági termék megfelel e rendelet követelményeinek.
A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt. A műszaki dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy
a villamossági termék megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő
elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és
– az értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a villamossági termék tervét, gyártását és
működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
a)
a villamossági termék általános leírása;
b)
az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei;
c)
a villamossági termék ezen rajzainak és terveinek, valamint működésének megértéséhez szükséges
leírások és magyarázatok;
d)
a részben vagy egészben alkalmazott harmonizált szabványok jegyzéke vagy a 12. § szerinti
nemzetközi vagy a 13. § szerinti nemzeti szabványok jegyzéke, illetve azon esetekben, ahol ezeket
a harmonizált szabványokat, illetve nemzetközi vagy nemzeti szabványokat nem alkalmazzák,
azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket e rendelet biztonsági céljainak teljesítése érdekében
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alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve; a részben alkalmazott
harmonizált szabványok, illetve nemzetközi vagy nemzeti szabványok esetében a műszaki
dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;
e)
az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei, valamint
f)
a vizsgálati jegyzőkönyvek.
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel
kísérése biztosítsa a gyártott villamossági terméknek a 2. pont szerinti műszaki dokumentációnak és ezen
rendelet követelményeinek való megfelelőségét.
CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat
4.1.
A gyártó minden olyan villamossági terméken elhelyezi a CE-jelölést, amely eleget tesz ezen rendelet
alkalmazandó követelményeinek.
4.2.
A gyártó a villamossági termék modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot
készít, és a műszaki dokumentációval együtt a villamossági termék forgalomba hozatala után tíz
évig a piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja
a villamossági terméket, amelyre vonatkozóan elkészítették.
4.3.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát a piacfelügyeleti hatóság kérésére hozzáférhetővé
kell tenni.
A gyártónak a 4. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

4. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelethez
EU-megfelelőségi nyilatkozat tartalma
( . sz.) EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Termékmodell/termék (termék-, típus-, tétel- vagy sorozatszám):
A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:
Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.
A nyilatkozat tárgya (a villamossági termék azonosítása a nyomonkövethetőség biztosítására; ez adott esetben
tartalmazhatja a villamossági termékről az annak megfelelő azonosítását lehetővé tevő színes fényképet is):
A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogi aktusoknak:
Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való
hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek:
További információk:

A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá:
(a kiállítás helye és dátuma):
(név, beosztás) (aláírás):

7. szám

III.

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1923

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

JOGSZABÁLYOK
A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER
KÖZLEMÉNYE

2016. évi
LXXIX. törvény

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú
módosításáról ...................................................................................................

1924

Közlemény az Országos Képzési Jegyzékben az NGM felügyelete
alá tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki
Névjegyzékéről .................................................................................................

1936

1924

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

2016. évi LXXIX. törvény
egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról*
1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosítása
1. §		
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 39/D. §
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap előfinanszírozásával, uniós forrás terhére megvalósuló program finanszírozása
érdekében a Nemzeti Foglalkoztatási Alap záró állományában jelentkező, tárgyévben fel nem használt pénzeszköz
– a miniszternek az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghozott döntése alapján – a tárgyévet
követően felhasználható.”
2. §		
Az Flt. 54. § (14a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az álláskereső aktív munkahelykereső tevékenysége és álláskeresőként való nyilvántartása – a (18) bekezdésben foglaltak
figyelembe vételével – szünetel, ha az álláskereső]
„a) az állami foglalkoztatási szerv által támogatott, vagy az állami felnőttképzési intézmény által szervezett képzésben
vesz részt,”
3. §		
Az Flt.
a)
4. § (2) bekezdésében az „A munkaerőpiaci szerv” szövegrész helyébe az „Az állami foglalkoztatási szerv”
szöveg,
b)
8. § (7) bekezdés b) pontjában az „a munkaerőpiaci szolgáltató szervvel” szövegrész helyébe az „az állami
foglalkoztatási szervvel” szöveg,
c)
19/B. § (2) bekezdésében az „– a 20. § (2) bekezdése szerinti jogszabályban meghatározott feltételekkel és
módon –” szövegrész helyébe az „– a 20. § (4) bekezdése szerinti jogszabályban meghatározott feltételekkel és
módon –” szöveg,
d)
59/B. § (3) bekezdésében az „a munkaügyi központ kirendeltségével” szövegrész helyébe az „az állami
foglalkoztatási szervvel” szöveg
lép.
4. §		
Hatályát veszti az Flt.
a)
8. § (1) bekezdésében az „a munkaerőpiaci szervezetrendszert,”,
b)
27. § (11) bekezdésében az „(illetőleg annak kirendeltsége)”
szövegrész.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
5. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a)
61. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában az „a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését” szövegrész
helyébe az „a középfokú végzettséget” szöveg, valamint cd) alpontjában az „a középiskolai” szövegrész helyébe
az „az érettségi” szöveg,
b)
61. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában és e) pont eb) alpontjában az „a középiskolai” szövegrész helyébe
az „az érettségi” szöveg,
c)
87/A. § (3) bekezdés d) pontjában az „f ) pontja” szövegrész helyébe a „g) pontja” szöveg
lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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3. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
6. §

(1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 14. § (1) bekezdés e) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A munkavédelem irányításának keretében állami feladat)
„e) a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintése, a megállapítások jelentésben történő
összegzése, a munkavédelmi információs rendszer kialakítása és működtetése.”
(2) Az Mvt. 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetéről szóló jelentést a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
a tárgyévet követő év szeptember 30-áig teszi közzé.”

7. §		
Az Mvt. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg
foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében
tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot
érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat, munkavédelmi képviselőiket, és
a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért felelős a felek által
szerződésben meghatározott munkáltató, ilyen kikötés hiányában az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely
a tényleges irányítást gyakorolja, ennek hiányában, aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az,
akinek a területén a munkavégzés folyik.”
8. §		
Az Mvt. 42. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése
érdekében)
„b) a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el
kell látni, rendeltetésszerű használatukra a munkavállalókat ki kell oktatni és az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű
használatát meg kell követelni;”
9. §		
Az Mvt. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Azoknál a munkafolyamatoknál, amelyeknél a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve, a hatásos
védelmet – amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik – zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem
oldható meg, akkor kollektív műszaki védelem, szervezési intézkedések, egyéni védőeszközök – szükség szerinti
együttes – alkalmazásával kell megvalósítani.”
10. §		
Az Mvt. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás
eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A kivizsgálás megkezdéséről a foglalkozás-egészségügyi
alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosát tájékoztatni kell. A kivizsgálásban történő orvosi közreműködésről
a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa dönt. Súlyos munkabaleset esetén
a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának részt kell venni a kivizsgálásban.
A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell.”
11. §		
Az Mvt. 65. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül a munkabaleset kivizsgálása.”
12. §		
Az Mvt. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„67. § A munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év után a munkáltató a törvényben foglaltak alapján nem
köteles a munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni. Az elévülésre egyebekben a polgári jogi
szabályokat kell alkalmazni.”
13. §		
Az Mvt. 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a sérült a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy
mulasztását, továbbá ha az érintett munkavállaló a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset
kivizsgálásának elmulasztását sérelmezi, illetve ha a munkavállaló vitatja a sérülés súlyosságával kapcsolatos
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munkáltatói megállapítást, a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat. A munkavállaló bejelentése
alapján a munkavédelmi hatóság az eljárást hivatalból folytatja le. A munkavédelmi hatóság a foglalkozási
megbetegedés gyanúját panaszoló vagy annak kivizsgálása elmulasztását sérelmező személyt a bejelentésre jogosult
orvoshoz vagy a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez irányítja.”
14. §		
Az Mvt. 70/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és
érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül a következők szerint képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban:
munkavédelmi képviselő) választani:
a) munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább
húsz fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége;
b) amennyiben húsz főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál a munkavédelmi képviselő
választást a munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi megbízott vagy ezek hiányában a munkavállalók többsége
kezdeményezi, a választás megtartásával kapcsolatos, az a) pontban meghatározott kötelezettség a munkáltatót
terheli;
c) a húsz főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál – amennyiben nem kerül sor munkavédelmi
képviselő választásra – a munkáltatónak a 70. §-ban meghatározottak szerint kell a munkavállalókkal tanácskoznia;
d) a munkáltató önálló telephelyén, részlegénél akkor lehet munkavédelmi képviselőt választani, ha az 54–56. §-okban
meghatározott munkáltatói munkavédelmi jogosítványok az önálló telephely, részleg vezetőjét részben vagy
egészben megilletik.
(2) A munkavédelmi képviselő választására az Mt. 238. §-át kell alkalmazni azzal, hogy az Mt. 238. § (2) bekezdésében
foglaltakon túl nem választható munkavédelmi képviselővé az, aki a munkáltatónál munkaviszony keretében
főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.”
15. §		
Az Mvt. 76. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Valamennyi munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére az Mt. 273. § (1), (2) és (6) bekezdése szerinti
szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, annak
hiányában a munkavédelmi képviselő választás során létrejött választási bizottság tagjait kell érteni.”
16. §

(1) Az Mvt. 82. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen)
„i) a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás a szükséges védelem hiányában; továbbá”
(2) Az Mvt. 82. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen)
„k) a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett munka
esetére a munkavédelemre vonatkozó szabályban előírtnál kevesebb munkavállalói létszám foglalkoztatása.”

17. §		
Az Mvt. a következő 82/D. §-sal egészül ki:
„82/D. § (1) A munkavédelmi hatóság közigazgatási bírsággal sújtja azt a természetes személyt, aki a szervezett
munkavégzés során:
a) a munka egészséges és biztonságos végzésére, illetve annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat megszegi vagy
feladatkörében e szabályok végrehajtásának mellőzését eltűri,
b) a munkabalesettel kapcsolatban nyilvántartási, kivizsgálási, jegyzőkönyv-készítési és bejelentési kötelezettségét
kellő időben nem teljesíti vagy valótlan adatot közöl, illetve a baleset valódi okát eltitkolja vagy feltárását
megakadályozza,
c) a foglalkozási megbetegedéssel, fokozott expozíciós esettel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem
teljesíti vagy a foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció kivizsgálását akadályozza vagy
d) a munkáltató képviselőjeként a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított
jogainak gyakorlásában akadályozza, illetve a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt
hátrányos intézkedést tesz.
(2) Az (1) bekezdés alapján kiszabott bírság összege ötszázezer forintig terjedhet. A közigazgatási bírság egy eljárásban,
ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.”
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18. §		
Az Mvt. 83/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás lefolytatásához − különösen a munkabalesetek, a foglalkozási
megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálásához, nyilvántartásához − a szükséges okból és mértékben
megismerheti és kezelheti az érintett munkavállalók − az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló törvényben meghatározott − személyazonosító és egészségügyi adatait, betekinthet
a munkavállaló hatósági eljárás lefolytatásával kapcsolatos irataiba, kérheti azok bemutatását, azokról másolatot
készíthet, továbbá a munkáltatót, illetve a munkavállalót adatközlésre hívhatja fel.”
19. §

(1) Az Mvt. 84. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A munkavédelmi hatóság – a közúti közlekedéssel kapcsolatos munkabalesetet kivéve – köteles a bejelentett
súlyos munkabalesetet, valamint a foglalkozási megbetegedést, a fokozott expozíciós esetet – a munkáltató ez irányú
felelősségét nem érintve – kivizsgálni.”
(2) Az Mvt. 84. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, és
a munkavédelmi ellenőrzés eredményeként valamely munkáltató nem azonosítható, a (4) bekezdés vonatkozásában
az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az érintett munkavállalók munkáltatója az, aki a tevékenységet
a munkahelyen ténylegesen irányítja, ennek hiányában, aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs,
akkor az, akinek a területén a munkavégzés folyik.”

20. §

(1) Az Mvt. 87. § 1/E. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„1/E. Fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása közben vagy
azzal összefüggésben a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott foglalkozási
vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós (hatás) mutatók biológiai határértékeket meghaladó
koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés bármely fülön.”
(2) Az Mvt. 87. § 3. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Súlyos az a munkabaleset (bányászati munkabaleset), amely]
„d) hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését, továbbá ennél súlyosabb csonkulást
okozott, illetve;”

21. §		
Az Mvt. 88. § (6) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„f ) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről
és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet
(az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/67/EU európai parlament és tanács irányelv.”
22. §		
Az Mvt. a következő 90. §-sal egészül ki:
„90. § (1) E törvénynek az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi
LXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 70/A. § (1) és (2) bekezdését a Módtv2. hatálybalépését
követően azon munkáltatónál, ahol van választott munkavédelmi képviselő, a munkavédelmi képviselő
mandátumának lejártát követő munkavédelmi képviselő választás során kell alkalmazni.
(2) Azon munkáltatónál, ahol munkavédelmi képviselő választásra nem került sor, e törvénynek a Módtv2.-vel
megállapított 70/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti munkavédelmi képviselő választást a Módtv2. hatálybalépését
követően fél éven belül meg kell tartani.
(3) E törvénynek a Módtv2.-vel megállapított 82/D. §-át a Módtv2. hatálybalépését követően indult közigazgatási
eljárásokban kell alkalmazni.”
23. §		
Az Mvt.
a)
18. § (4) bekezdésében az „EK-megfelelőségi nyilatkozattal” szövegrész helyébe az „egyéni védőeszköz
EK-megfelelőségi nyilatkozattal”, valamint az „EK-típustanúsítvánnyal” szövegrész helyébe az „egyéni
védőeszköz EK típustanúsítvánnyal” szöveg,
b)
18. § (5) bekezdésében az „EK-típustanúsítványa” szövegrész helyébe az „egyéni védőeszköz EK
típustanúsítványa” szöveg,
c)
26. §-ában a „dolgozók” szövegrész helyébe a „munkavállalók” szöveg,
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70/B. § (1) bekezdésében az „ötven” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,
70/B. § (4) bekezdésében az „Mt. 188. §” szövegrész helyébe az „Mt. 208. §” szöveg,
87. § 1/B. pontjában az „EK-megfelelőségi nyilatkozat” szövegrész helyébe az „egyéni védőeszköz
EK-megfelelőségi nyilatkozat” szöveg,
87. § 1/C. pontjában az „EK-típustanúsítvány” szövegrész helyébe az „egyéni védőeszköz EK típustanúsítvány”
szöveg,
88. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „EK-megfelelőségi nyilatkozata” szövegrész helyébe az „egyéni
védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozata” szöveg, valamint az „EK-típustanúsítványa” szövegrész helyébe
az „egyéni védőeszköz EK típustanúsítványa” szöveg

lép.
24. §		
Hatályát veszti az Mvt.
a)
82/B. §-a,
b)
84. § (1) bekezdés g) pontjában a „közvetlenül” szövegrész.

4. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása
25. §		
A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás visszafizetése a támogatásról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 70. napon, illetve, ha
a felszámolási zárómérleg benyújtására a 70. napot megelőzően kerül sor, a felszámolási zárómérleg benyújtásának
napját megelőző napon válik esedékessé. E rendelkezés alkalmazása szempontjából a felszámolási mérleg
benyújtásának napján a zárómérleg postára adásának vagy a bírósághoz történő beadásának napját kell érteni.”

5. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása
26. §

(1) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya kiterjed)
„b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) XVI. fejezetében meghatározott
munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönbeadóra és a kölcsönbevevőre, valamint az iskolaszövetkezet által nyújtott
szolgáltatás esetén az iskolaszövetkezetre és a szolgáltatás fogadójára”
[(a továbbiakban együtt: foglalkoztató).]
(2) A Met. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az 1. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a törvény hatálya kiterjed
a) a külföldön letelepedett és határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalót Magyarországra küldő
munkáltatóra (a továbbiakban: külföldi munkáltató),
b) a külföldi munkáltató munkavállalójának az Mt. 295. § alapján történő munkavégzésére.
(2a) A törvény hatálya kiterjed az Mt. hatálya alá nem tartozó munkáltatóra, a nemzetközi magánjog szabályai szerint
imperatív rendelkezések, valamint azon jogszabályi rendelkezések tekintetében, amelyektől az Mt. szabályai szerint
megállapodás útján nem lehet eltérni.”
(3) A Met. 1. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A munkaügyi hatóság az 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontok alapján vizsgálja a határokon
átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kiküldött munkavállaló magyarországi munkavégzését. Ennek eredményeként
a munkaügyi hatóság jogosult annak megállapítására, hogy a munkavállaló nem minősül kiküldött munkavállalónak.
(5b) A külföldi munkáltató és a jogosult (belföldi foglalkoztató) köteles a munkaügyi hatóság rendelkezésére bocsátani
mindazokat az adatokat, amelyek az (5a) bekezdés szerinti ellenőrzés elvégzéséhez szükségesek.”

27. §		
A Met. 2/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ellenőrzési irányelvek meghatározása, valamint az ellenőrzések végrehajtása során biztosítani kell, hogy azok ne
legyenek megkülönböztető jellegűek és aránytalanok, valamint érvényesüljön az egyenlő bánásmód követelménye.”
28. §

(1) A Met. 3. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkaügyi ellenőrzés kiterjed:)
„f ) a munka- és pihenőidőre az Mt. XI. fejezetében, valamint munkaviszonyra vonatkozó szabályban előírt
rendelkezések,”
(megtartására.)
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(2) A Met. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A munkaügyi ellenőrzés kiterjed a más EGT-állam területén határokon átnyúló szolgáltatást nyújtó,
Magyarországon letelepedett foglalkoztató tekintetében − a szolgáltatás-nyújtással érintett EGT-állam hatósága
részéről érkezett megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben − a szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak szerint a foglalkoztató tevékenységével,
az általa foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos adatok beszerzésére.”
29. §

(1) A Met. 6. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A munkaügyi hatóság az ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságok miatt eljárása során a következő intézkedésekkel
élhet:)
„j) kötelezi a foglalkoztatót a 3. § (1a) bekezdés szerinti megkeresés teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatására.”
(2) A Met. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A munkaügyi hatóság haladéktalanul tájékoztatja az érintett EGT-állam illetékes hatóságát, ha a munkaügyi
ellenőrzés során az 1. § (2) bekezdése szerinti munkavállaló foglalkoztatási körülményei az EGT-állam illetékes
hatóságának hatáskörébe tartozó szabálytalanságra utalnak.”

30. §		
A Met. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Munkaügyi bírság akkor szabható ki, ha a foglalkoztató
a) a 3. § (1) bekezdés a) pontjának a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat
alakszerűségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre vonatkozó, valamint a 3. §
(1) bekezdés b), f ), g), i), k) pontjában foglalt rendelkezéseket legalább egy munkavállaló vonatkozásában megsérti,
b) a 3. § (1) bekezdésnek az a) pontban nem említett, valamint a 3. § (1) bekezdés e) és h) pontban foglalt rendelkezések
bármelyikét több munkavállaló vonatkozásában megsérti, vagy
c) a 3. § (1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak nem tesz eleget.”
31. §		
A Met. 7/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A (2)–(5) bekezdés szerinti kötelezettség a foglalkoztatót annyi esetben terheli, ahány foglalkoztatott tekintetében
az engedély nélküli foglalkoztatást megállapították.”
32. §		
A Met. 8/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/B. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti munkaügyi hatóság a munkaügyi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatainak
ellátásával összefüggésben együttműködik az Európai Unió és az EGT-államok munkaügyi feladatokat ellátó
szerveivel. Ennek keretében
a) megkeresésre a hatáskörébe tartozó feladatokat érintően tájékoztatást nyújt az elvégzett munkaügyi ellenőrzések
megállapításairól, valamint a munkaügyi jogszabályok tartalmáról;
b) az illetékes hatóság megkeresése alapján ellenőrzést vagy vizsgálatot folytat le a munkavállalók kiküldetésére
alkalmazandó szabályok be nem tartásának vagy az azokkal való visszaéléseknek a kivizsgálására;
c) információt szolgáltat a munkáltatókkal szemben alkalmazott közigazgatási szankciók és bírságok végrehajtásával
kapcsolatban, szükség szerint megküldi az ilyen szankció és bírság kiszabásáról szóló közigazgatási döntést;
d) megkeresés alapján gondoskodik az illetékes hatóságok által megküldött iratok továbbításáról és kézbesítéséről;
e) amennyiben nehézségbe ütközik az információkérés teljesítése vagy az ellenőrzések, illetve a vizsgálatok
lefolytatása, a nehézségek megoldása érdekében erről haladéktalanul tájékoztatja a megkereső hatóságot.
(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti munkaügyi hatóság az EGT-állam hatósága vagy az Európai Unió Bizottsága által kért
– az (1) bekezdés szerinti − információkat elektronikus úton, az alábbi határidőkön belül küldi meg:
a) másik EGT-államban való letelepedés ellenőrzésének céljából a nyilvántartásokhoz való hozzáférést igénylő sürgős
esetben a megkeresés kézhezvételétől számított két munkanapon belül;
b) egyéb esetben – eltérő nemzetközi megállapodás hiányában – a megkeresés kézhezvételétől számított legfeljebb
huszonöt munkanapon belül.
(3) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a megkeresés akkor minősül sürgősnek, ha a megkereső szerv a sürgősség
indokát megjelölte és annak megalapozottságát valószínűsítette.
(4) A megkeresett munkaügyi hatóság a megkeresésben foglaltaknak az abban meghatározott célhoz szükséges
mértékben, díjmentesen tesz eleget, amennyiben a megkeresés kellően megalapozott, és a megkeresés okát,
valamint a kért tájékoztatás vagy intézkedés szükségességét kellően indokolták.
(5) A 2. § (1) bekezdése szerinti munkaügyi hatóság magyar és angol nyelvű, korlátozásmentesen és ingyenesen,
a fogyatékossággal élők számára is hozzáférhető módon tájékoztató honlapot működtet a határokon átnyúló
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szolgáltatásnyújtást végző munkáltatók és az általuk kiküldött munkavállalók jogaival és kötelezettségeivel
összefüggő lényeges információkhoz való hozzáférés biztosítása érdekében.
(6) Az (5) bekezdés szerinti honlap biztosítja a szolgáltatási tevékenységgel összefüggő hatósági nyilvántartások
nyilvános adataihoz való hozzáférést, magyar és angol nyelven, valamint a fogyatékossággal élők számára is
hozzáférhető módon naprakész tájékoztatást nyújt az ilyen nyilvántartásokból való adatigénylés feltételeiről.”
33. §		
A Met. a következő 8/D–8/G. §-sal egészül ki:
„8/D. § (1) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó,
a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatót a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak szerinti
nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
(2) A nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettség az (1) bekezdés szerinti külföldi munkáltatót abban
az esetben terheli, ha a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez Magyarország területén az Mt. 295. §
szerinti munkavállalót foglalkoztat vagy kíván foglalkoztatni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti külföldi munkáltató – legkésőbb a szolgáltatásnyújtási tevékenység megkezdésekor –
magyar vagy angol nyelven nyilatkozatot köteles tenni a 2. § (1) bekezdése szerinti munkaügyi hatósághoz.
A nyilatkozatot a munkaügyi hatóság által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen, a 2. melléklet szerinti
adattartalommal kell megtenni.
(4) Ha az ellenőrzés során a munkaügyi hatóság azt észleli, hogy a külföldi munkáltató a nyilatkozattételi és
adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy hiányosan tett eleget, vagy a valóságnak nem megfelelő adatot
szolgáltatott,
a) a külföldi munkáltatót a hiányosság megszüntetésére kötelezi, és közigazgatási bírságot szab ki,
b) tájékoztatja a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságot.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti bírság mértéke legfeljebb harmincezer forint. A bírság ismételten is kiszabható.
8/E. § (1) A munkaügyi hatóság a kölcsönös segítségnyújtás és kölcsönös elismerés elve alapján kezdeményezi a más
EGT-államban letelepedett szolgáltatóval szemben a munkavállalók kiküldésére vonatkozó szabályok megsértése
miatt munkaügyi bírságot megállapító határozatának végrehajtását a letelepedés helye szerint illetékes hatóságánál.
A megkeresésnek a 3. melléklet szerint adatokat kell tartalmaznia.
(2) A munkaügyi hatóság a kölcsönös segítségnyújtás és kölcsönös elismerés elve alapján – erre irányuló megkeresés
esetén – gondoskodik a más EGT-állam illetékes hatósága által Magyarországon letelepedett szolgáltatóval szemben
a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályok megsértése miatt pénzügyi szankciót, illetve bírságot megállapító
határozata végrehajtásának foganatosításáról.
(3) A végrehajtás (1) bekezdés szerinti kezdeményezése, valamint (2) bekezdés szerinti foganatosítása kiterjed
mindazokra az illetékes hatóság által kiszabott, közigazgatási vagy bírósági szerv által helybenhagyott, vagy adott
esetben munkaügyi bíróságoktól származó, pénzügyi szankciót, illetve bírságot − ideértve a díjakat és pótdíjakat is –
megállapító határozatokra, amelyek a határozatot hozó hatóság államának joga szerint további jogorvoslattal nem
támadhatók meg.
(4) A munkaügyi hatóság a 8/F. § és 8/G. §-ra is figyelemmel
a) behajtja a (2) bekezdés szerinti megkeresés alapján részére megküldött határozatban megállapított pénzügyi
szankciót, vagy
b) megküldi az (1) bekezdés szerinti intézkedés céljából a munkaügyi bírságot kiszabó jogerős és végrehajtható
határozatot, valamint minden, a bírság behajtásához kapcsolódó dokumentumot, ideértve a behajtás iránti
megkeresés végrehajtásának jogalapjául és jogcíméül szolgáló ítéletet vagy jogerős határozatot, vagy annak hiteles
másolatát.
(5) A (2) bekezdés szerinti megkeresésének a munkaügyi hatóság akkor tesz eleget, ha a megkeresés tartalmaz minden,
a pénzügyi szankció, illetve bírság behajtásához kapcsolódó dokumentumot, ideértve a behajtás iránti megkeresés
végrehajtásának jogalapjául és jogcíméül szolgáló ítéletet vagy jogerős határozatot, vagy annak hiteles másolatát.
(6) Az (1) bekezdés szerinti megkeresésre, illetve a (2) bekezdés szerinti megkeresés teljesítésére csak akkor kerülhet
sor, ha a munkaügyi hatóság vagy a más EGT-állam megkereső hatósága a saját állama törvényeivel, rendeleteivel
és közigazgatási gyakorlatával összhangban nem tudja behajtani a szankciót, illetve bírságot, vagy teljesíteni
a megküldést.
(7) A munkaügyi hatóság a részére a belső piaci információs rendszerben továbbított határozatot minden további alaki
követelmény nélkül elismeri, és haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedést a határozat végrehajtására, kivéve,
ha a 8/G. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott elutasítási ok áll fenn. A határozat végrehajtására a közigazgatási
bírságok végrehajtására vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók.
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8/F. § (1) A munkaügyi hatóság a végrehajtást haladéktalanul foganatosítja, ha a Ket. 137. §-ában meghatározott
feltételek fennállnak, és a megkereső hatóság által kiállított egységes okirat tartalmazza
a) a kötelezett nevét és ismert címét, valamint az azonosítására vonatkozó minden egyéb lényeges adatot vagy
információt;
b) a jogsértéssel kapcsolatos tényeknek és körülményeknek, valamint a jogsértés jellegének és a vonatkozó
alkalmazandó szabályoknak az ismertetését;
c) a megkereső hatóság joga szerint a végrehajtást lehetővé tevő jogi aktus megnevezését és minden egyéb,
a végrehajthatóság szempontjából releváns információt vagy dokumentumot – ideértve az igazságügyi jellegű
információkat és dokumentumokat is; valamint
d) a végrehajtandó döntés elbírálásáért felelős illetékes hatóságnak és – ha előbbivel nem azonos – azon illetékes
szervnek a megnevezését és elérhetőségét, amelytől a fizetési kötelezettséggel vagy az azt kiszabó határozattal
szembeni kifogásemelés lehetőségéről információ szerezhető.
(2) A megkeresés az (1) bekezdésben foglaltakon kívül továbbá akkor teljesíthető, ha tartalmazza
a) a határozat megküldése esetén a megküldés célját és a megküldés teljesítésére előírt határidőt;
b) a végrehajtás foganatosítása iránti megkeresés esetén az azt megalapozó döntés jogerőssé és végrehajthatóvá
válásának időpontját, a döntés jellegének leírását és a végrehajtandó követelésnek és elemeinek a megjelölését
a megkereső ország pénznemében, a végrehajtási eljárással kapcsolatos minden releváns eseményt, valamint
a megkereső hatóság általi megerősítést arra vonatkozóan, hogy a döntéssel szemben további jogorvoslat nem
vehető igénybe.
(3) A munkaügyi hatóság – lehetőség szerint a megkeresés kézhezvételétől számított egy hónapon belül –
a) a megkeresést elutasítja, ha az a 8/G. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével nem teljesíthető, vagy
b) a végrehajtást – a munkaügyi bírság végrehajtására vonatkozó szabályok szerint – foganatosítja, és a megkereső
hatóságot a végrehajtás érdekében tett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja.
8/G. § (1) A munkaügyi hatóság a megkeresést elutasítja, ha az nem tartalmazza a 8/F. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott adatokat és információkat, vagy azok hiányosak, illetve nem felelnek meg az alapul szolgáló döntésnek.
(2) A munkaügyi hatóság a megkeresést elutasíthatja, ha
a) a végrehajtás várható költségei a végrehajtás alá vonandó követeléshez képest aránytalanul magasak, vagy
a végrehajtás jelentős nehézséget okozna;
b) a végrehajtás alá vont követelés teljes összege nem éri el a 350 EUR-t vagy az ennek az összegnek megfelelő értéket;
c) a kötelezettnek az Alaptörvényben lefektetett alapvető jogai és szabadságai, illetve a rájuk vonatkozó alapvető jogi
elvek tiszteletben tartása a végrehajtást nem teszik lehetővé.
(3) A végrehajtással kapcsolatos jogorvoslati kérelem benyújtása esetén a döntés határokon átnyúló végrehajtására
irányuló eljárást fel kell függeszteni, amíg a megkereső hatóság államának illetékes szerve vagy hatósága az ügyben
nem dönt. A jogorvoslati kérelem benyújtásáról, valamint a felfüggesztés tényéről a munkaügyi hatóság haladéktalanul
értesíti a megkereső hatóságot.
(4) A munkaügyi hatóság a követelést forintban hajtja be, a pénzügyi szankció vagy bírság kiszabása napján érvényes,
a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam figyelembevételével.
(5) A végrehajtás során érvényesített követelés a munkaügyi hatóságot illeti azzal, hogy annak elszámolására és
kezelésére a munkaügyi bírság elszámolására és kezelésére vonatkozó szabályok az irányadók.
(6) A külföldi határozat magyarországi végrehajtása során felmerült költségeket a végrehajtást foganatosító
munkaügyi hatóság maga viseli és azokat a végrehajtás során befolyt követelés terhére számolja el.”
34. §		
A Met. 9. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„c) a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter, hogy az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben
állapítsa meg a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkaügyi ellenőrzés eljárási
szabályait, valamint a 2/A. §, 3. § és 6. § alkalmazásának eltérő szabályait.”
35. §		
A Met. 10. §-a a következő r) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„r) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről
és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet
(az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”
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36. §		
A Met. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi LXXIX. törvény
hatálybalépésekor már Magyarország területén foglalkoztatott munkavállalók tekintetében a külföldi munkáltató
a 8/D. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettségének a törvény hatálybalépését
követő hónap utolsó napjáig köteles eleget tenni.”
37. §

(1) A Met. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
(2) A Met. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(3) A Met. a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

6. Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való
konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény módosítása
38. §		
Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló
eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény 20. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A különleges tárgyaló testületek vagy az Európai Üzemi Tanácsok olyan tagjai vagy póttagjai, akik valamely
tengerjáró hajó legénységének a tagjai, jogosultak részt venni a különleges tárgyaló testület vagy az Európai Üzemi
Tanács ülésein, illetve a 7. és 8. §-ban foglalt tájékoztatási és konzultációs eljárás ülésein, amennyiben az említett tag
vagy póttag az ülés időpontjában nem a tengeren vagy a hajózási társaság székhelye szerinti országtól eltérő ország
kikötőjében tartózkodik.
(6) Az üléseket, amennyiben lehetséges, úgy kell ütemezni, hogy az lehetővé tegye azon tagok vagy póttagok
részvételét, akik valamely tengerjáró hajó legénységének a tagjai.
(7) Azokban az esetekben, amikor a különleges tárgyaló testületek vagy az Európai Üzemi Tanácsok olyan tagjai
vagy póttagjai, akik valamely tengerjáró hajó legénységének a tagjai, nem tudnak személyesen megjelenni egy
ülésen, amennyiben lehetséges, mérlegelni kell az új információs és kommunikációs technológiák igénybevételének
a lehetőségét.”
39. §		
Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló
eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény „Közös szabályok” alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § E törvény a 2008/94/EK, a 2009/38/EK és a 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
a 98/59/EK és a 2001/23/EK tanácsi irányelvnek a tengerészek tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. október
6-i 2015/1794/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
40. §		
Hatályát veszti az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való
konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény 1. § (5) bekezdése.

7. Záró rendelkezések
41. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
42. §		
E törvény
a)
21. §-a, 26–30. §-a, 32–33. §-a, 35–37. §-a a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő
kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő
igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2014. május
15-i 2014/67/EU európai parlament és tanácsi irányelvnek való megfelelést,
b)
38–40. §-a a 2008/94/EK, a 2009/38/EK és a 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
a 98/59/EK és a 2001/23/EK tanácsi irányelvnek a tengerészek tekintetében történő módosításáról szóló, 2015.
október 6-i 2015/1794/EU európai parlament és a tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2016. évi LXXIX. törvényhez
„1. melléklet az 1996. évi LXXV. törvényhez

A szolgáltatásnyújtás keretében történő kiküldetés megfelelőségének értékelési szempontjai
1. A munkaügyi hatóság a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében Magyarországra kiküldött munkavállalók
esetében a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv
végrehajtásának, alkalmazásának és érvényesítésének céljából átfogóan értékeli a munkavégzésnek mindazon
tényszerű elemét, amelyek arra hivatottak, hogy megállapítható legyen, mely esetben nem minősül a munkavállaló
kiküldött munkavállalónak.
2. Annak megállapítása érdekében, hogy egy vállalkozás a pusztán belső igazgatási, illetve adminisztratív
tevékenységeken kívül ténylegesen folytat-e érdemi tevékenységet, tágabb időkeretet figyelembe véve el kell végezni
a vállalkozás által a letelepedés helye szerinti EGT-államban, valamint – szükség esetén – a kiküldetés helye szerinti
EGT-államban folytatott tevékenységeket jellemző tényszerű elemek átfogó értékelését. Ezek az elemek különösen:
a)
az a hely, ahol a vállalkozás bejegyzett székhelye és ügyvitele található, irodai helyiségeket használ, közterheket
(adó, társadalombiztosítási befizetések) fizet, működési engedéllyel rendelkezik, vagy kereskedelmi kamara
vagy szakmai testület bejegyzett tagja;
b)
a kiküldött munkavállalók felvételének helye, illetve az a hely, ahonnan kiküldik őket;
c)
a vállalkozás által egyrészről a munkavállalóival, másrészről az ügyfeleivel kötött szerződésekre alkalmazandó
jog;
d)
az a hely, ahol a vállalkozás érdemi üzleti tevékenységét végzi, és ahol adminisztratív személyzetet alkalmaz;
e)
a letelepedés helye szerinti EGT-államban meglévő szerződések és/vagy elért forgalom száma, illetve nagysága,
figyelembe véve többek között az új alapítású vállalkozások és a kis- és középvállalkozások egyedi helyzetét.
3. Annak megállapításához, hogy egy kiküldött munkavállaló munkáját ideiglenes jelleggel a szokásos munkavégzése
szerinti EGT-államtól eltérő EGT-államban végzi-e, a munkára és a munkavállaló helyzetére vonatkozó valamennyi
tényszerű elemet vizsgálni kell. Ilyen elemek különösen:
a)
a munkát korlátozott ideig egy másik EGT-államban végzik;
b)
a kiküldetés kezdetének időpontja;
c)
a kiküldetésre azon EGT-államtól eltérő EGT-államban kerül sor, amelyben vagy amelyből a kiküldött
munkavállaló a munkáját az 593/2008/EK rendelet (Róma I.) és/vagy a Római Egyezmény szerint rendszerint
végzi;
d)
a kiküldött munkavállaló visszatér abba az EGT-államba, amelyből kiküldetésre küldték, vagy várhatóan
folytatja ott végzett munkáját, miután elvégezte azt a munkát vagy befejezte azt a szolgáltatásnyújtást,
amelynek céljából a kiküldetésre sor került;
e)
a tevékenységek jellege;
f)
az utazást, az ellátást, valamint a szállást a munkavállalót kiküldetésbe küldő munkaadó biztosítja, vagy azok
költségét megtéríti, és ha igen, ezt miként biztosítja, illetve a visszatérítésre milyen módszer alapján kerül sor;
g)
minden olyan korábbi időszak, amely alatt az állást ugyanazon vagy másik (kiküldött) munkavállalóval töltötték
be.
4. Egy vagy több, a 2. és 3. pontban felsorolt tényszerű elem teljesülésének hiánya nem jelenti automatikusan azt, hogy
nem áll fenn kiküldetésnek minősülő helyzet. Az elemek vizsgálatát mindig az egyes konkrét esetekhez kell igazítani,
és figyelembe kell venni a helyzet egyediségét. Annak megítélése szempontjából, hogy a munkavállaló valóban
a 96/71/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése szerinti fogalom-meghatározás alá tartozik, vizsgálni kell különösen
a munkavégzéssel, az alárendeltséggel és a munkavállaló bérezésével kapcsolatos tényeket, függetlenül attól, hogy
hogyan írja le az adott viszonyt a felek között létrejött szerződéses vagy egyéb megállapodás.”
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2. melléklet a 2016. évi LXXIX. törvényhez
„2. melléklet az 1996. évi LXXV. törvényhez

Bejelentés a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás megkezdéséről
1. A szolgáltatóra vonatkozó adatok
1.1. A szolgáltató neve:
1.2. A szolgáltató lakcíme (szervezet esetén székhelye):
1.3. A szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölése:
1.4. A szolgáltató állampolgársága, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának
megnevezése és a szolgáltató nyilvántartási száma:
1.5. A szolgáltató képviselőjének, vagy ha az nem azonos, a hatósággal való kapcsolattartásért felelős személynek,
kézbesítési meghatalmazottnak a megnevezése és lakcíme (székhelye):
2. A tevékenységre vonatkozó adatok
2.1. A folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése:
2.2. Az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön
jogszabályban meghatározott adatok:
2.3. Az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezése:
2.4. A szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát (ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége
a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött):
2.5. A szolgáltató nyilatkozata, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja
folytatni:
3. A szolgáltató kijelenti, hogy a 2. pontban részletezett tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében
kívánja folytatni.
4. A munkavégzésre vonatkozó adatok:
4.1. A határon átnyúló szolgáltatás keretében kiküldött munkavállalók várható száma:
4.2. A kiküldetés tervezett időtartama:
4.3. A kiküldetés kezdetének és végének megjelölése:
4.4. A munkavégzés helyének megjelölése:
4.5. A kiküldetésre okot adó szolgáltatás jellegének megjelölése:”
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3. melléklet a 2016. évi LXXIX. törvényhez
„3. melléklet az 1996. évi LXXV. törvényhez

Munkaügyi határozat külföldön történő végrehajtása iránti megkeresés tartalma
A megkereső hatóság (a végrehajtást a magyar jog szerint foganatosító hatóság) általi, közigazgatási szankció
és/vagy bírság külföldön történő végrehajtása iránti megkeresésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
I.		 A végrehajtandó követeléssel kapcsolatos információk
1. Megkereső hatóságra vonatkozó adatok:
1.1. A megkereső hatóság hivatalos megnevezése
1.2. A megkereső hatóság székhelye
1.3. A kapcsolattartást felelős személy neve és elérhetőségei
2. A megkeresett hatóságra vonatkozó adatok:
2.1. A megkeresett hatóság megnevezése
2.2. A megkeresett hatóság székhelye
3. A kötelezettre vonatkozó adatok:
3.1. A végrehajtandó határozatban megjelölt kötelezett neve
3.2. A kötelezett azonosítására szolgáló adatok
−
3.2.1. székhely vagy cím,
−
3.2.2. cég esetében az ismert nyilvántartási adatok
−
3.2.3. magánszemély esetében a természetes személyazonosító adatok
3.3. A kötelezett azonosítását szolgáló egyéb adatok
4. A végrehajtandó határozattal kapcsolatos információk:
4.1. Az elsőfokú, valamint a jogerős és végrehajtható határozatot hozó szerv megjelölése, a határozat iktatószáma
4.2. A végrehajthatóvá válás időpontja
4.3. A végrehajtandó határozatban meghatározott jogsértés megjelölése és rövid leírása
4.4. A végrehajtás alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések megjelölése
4.5. A végrehajtandó követelés részletezése:
−
Főösszeg
−
Érvényesíthető eljárási és egyéb költségek
−
késedelmi pótlék, kamat
4.6. A végrehajtás alapjául szolgáló dokumentumok felsorolása
4.7. A végrehajtás alapjául szolgáló egyéb információk
5. A végrehajtással kapcsolatos információszolgáltatásra, jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatásra jogosult szerv
megjelölése:
II.		 A végrehajtással kapcsolatos információk és tájékoztatások
1. A határozat megküldésének célja és a teljesítésre előírt határidő megjelölése
2. A határozat végrehajthatóvá válásával kapcsolatos lényeges információk leírása
−
a jogerős és végrehajtható határozat vagy ítélet kézbesítetésével kapcsolatos információk,
−
a kötelezett által igénybe vett jogorvoslati lehetőség részletezése
−
a végrehajtási eljárás során érvényesíthető jogorvoslat részletezése
3. A végrehajtandó követeléshez kapcsolódó járulékos költségek számítására vonatkozó információk”
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Közlemény az Országos Képzési Jegyzékben az NGM felügyelete alá tartozó szakképesítések
Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII törvény 74. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a 31/2004. (XI. 13.) OM
rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-ában foglaltakra tekintettel a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete alá tartozó
szakképesítések területén a 2016. II. 19-én megtartott bíráló bizottsági ülésen elfogadott, szakmai vizsgaelnöki
teendők ellátásával megbízható vizsgaelnököket a 1. számú melléklet tartalmazza.
A R. 8. §-ának (2) bekezdése alapján a bíráló bizottság tagjai:
Soós László (NGM) 		
elnök
Elek Csaba (BKIK)
Czipóth Mária (MKIK)
Nagy Norbert (NSZFH)
Kovácsné Kalmár Terézia (NSZFH)
Csizmadia Zsuzsanna (NSZFH)
titkár
Budapest, 2016. július

Ssz.

1.

3.

4.

Ádámné Varga Márta

Ádámné Varga Márta

Balogh Katalin

Baranyai György

Irányítószám

6723

6723

4600

9400

Település

Szeged

Szeged

Kisvárda

Sopron

Cím

Kereszttöltés u. 19/B

Kereszttöltés u. 19/B

Mártírok útja 28. 2/2.

Mikoviny u. 56.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Bővítés

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-02 Gázcseretelep-kezelő

Bővítés

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

32-341-01 Töltőállomás-kezelő

Bővítés

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-03 Pincér

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-04 Szakács

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

54-811-01

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-01 Cukrász

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

54-812-01 Idegenvezető

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-03 Pincér

Hosszabbítás

Élelmiszer-, vegyiáru
és gyógynövény eladó

Vendéglátásszervezővendéglős

Hosszabbítás
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1. számú melléklet

Hosszabbítás

1937

4.

Név

Baranyai György

Irányítószám

9400

Település

Sopron

Cím

Mikoviny u. 56.

5.

Bazsó Csaba László

1014

Budapest

Táncsics M. u. 15. I/11A

6.

Bertók Zita

4495

Döge

Kossuth út 278.

8.

Béry-Nagy Eszter

Boda Csaba

9743

3300

Söpte

Eger

Petőfi S. utca 93.

Ludányi u. 25/A

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Vendéglátás-turisztika

34-811-04 Szakács

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

52-812-01 Szállodai recepciós

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

Vendéglátásszervező54-811-01
vendéglős

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Bővítés

Egyéb szolgáltatások

32-815-01 Kézápoló és műkörömépítő

Új

Egyéb szolgáltatások

32-815-02 Lábápoló

Új

Építészet

54-582-03 Magasépítő technikus

Új

Építészet

55-582-04

Építőanyagipari
minőségellenőr

Új

Építészet

55-582-02 Műemlékfenntartó technikus

Új

Építészet

34-582-01 Ács

Új

Építészet

31-582-06 Zsaluzóács

Új

Építészet

34-582-08 Kőműves és hidegburkoló

Új

Építészet

35-582-05 Műemléki helyreállító

Új

Építészet

54-582-04 Mélyépítő technikus

Új

Építészet

55-582-03 Vízépítő technikus

Új

Építészet

34-582-10 Szárazépítő

Új

Építészet

31-582-03

Építészet

35-582-07 Tetőfedő

Új

Építészet

32-582-06 Vízszigetelő, melegburkoló

Új

Építészet

Építményzsaluzat és
31-582-02
fémállvány szerelő

Új

Vendéglátás-turisztika

52-812-01 Szállodai recepciós

Új

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Új

Nyílászáró és
árnyékolástechnikai szerelő

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7.

Szakmacsoport

1938

Ssz.

Új

7. szám

9.
10.

Irányítószám

Település

Cím

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

1213

Budapest

Sügér utca 7.

Gépészet

54 521 03

Gépgyártástechnológiai
technikus

Hosszabbítás

Budavári Ágnes

7634

Pécs

Új fasor u. 33/A

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

35 341 01

Boltvezető

Hosszabbítás

Gépészet

34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Hosszabbítás

Gépészet

54-582-01 Épületgépész technikus

Hosszabbítás

Gépészet

Gázipari műszaki-biztonsági
35-582-02
felülvizsgáló

Hosszabbítás

Gépészet

55-582-01 Létesítményi energetikus

Hosszabbítás

Gépészet

35-582-01

Gáz- és hőtermelő
berendezés-szerelő

Hosszabbítás

Gépészet

54-521-03

Gépgyártástechnológiai
technikus

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-03 Gépi forgácsoló

Hosszabbítás

Gépészet

35-521-01 CNC gépkezelő

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-06 Hegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

34-582-05

Hűtő- és légtechnikai
rendszerszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

35-582-03

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú
berendezés-szerelő

Hosszabbítás

Gépészet

31-582-01 Csőhálózatszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-04 Ipari gépész

Hosszabbítás

Gépészet

Központifűtés- és gázhálózat
34-582-09
rendszerszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

34-582-12

Víz-, csatorna- és
közmű- rendszerszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

35-582-08

Vízgépészeti és technológiai
berendezésszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

31-521-01

Bevontelektródás kézi
ívhegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

31-521-03

Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő

Hosszabbítás

Bujdosó Balázs

1083

Budapest

Balassa u. 1. III/2.

1939

Budai Tamás

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

11.

Név

7. szám

Ssz.

Név

11. Bujdosó Balázs

12. Burján Ferenc

14. Dobiné Karász Magdolna

1083

1039

2700

5051

Település

Budapest

Budapest

Cegléd

Zagyvarékas

Cím

Balasa u. 1. III/2.

Palló-köz 7.

Liliom utca 15.

Bercsényi út 9/2.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Gépészet

31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet

31-521-09

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Új

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Új

Vendéglátás-turisztika

54-811-01

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Új

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Hosszabbítás

Volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztő

Vendéglátásszervezővendéglős

Élelmiszer-, vegyiáru
és gyógynövény eladó

Élelmiszer-, vegyiáru és
gyógynövény eladó

Hosszabbítás
Hosszabbítás

Új

Új

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

13. Csonka János Péter

Irányítószám

1940

Ssz.

Hosszabbítás

7. szám

15.

16.

17.

19.

Dolezsál Géza

Dr. Márkusné Jónás Julianna

Dr.Németh István

Dr. Zsiros László

Dr. Zsiros László

Irányítószám

1188

7636

9700

3519

3519

Település

Budapest

Pécs

Szombathely

Miskolc

Miskolc

Cím

Címer u. 15/A

Alsó utca 32.

Kárpáti Kelemen u. 43.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

Típus

Vendéglátás-turisztika

34-811-04 Szakács

Új

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Új

Ügyvitel

31-346-01

Gép- és gyorsíró,
szövegszerkesztő

Új

Ügyvitel

54-346-01 Irodai asszisztens

Új

Ügyvitel

31-346-02 Számítógépes adatrögzítő

Új

Ügyvitel

54-346-02 Ügyviteli titkár

Új

Egyéb szolgáltatások

32-810-01 Uszodamester

Új

Gépészet

54-544-01 Bányaipari technikus

Új

Gépészet

31-544-01 Bányaművelő

Új

Gépészet

31-582-01 Csőhálózatszerelő

Új

Gépészet

31-544-02 Fluidumkitermelő

Új

Gépészet

54-544-02 Fluidumkitermelő technikus

Új

Gépészet

35-582-01

Gáz- és hőtermelő
berendezés-szerelő

Új

Gépészet

35-582-02

Gázipari műszaki-biztonsági
felülvizsgáló

Új

Gépészet

31-522-02

Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés kezelő

Új

Gépészet

34-582-09

Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő

Új

Gépészet

32-544-01 Külszíni bányász

Új

Gépészet

55-582-01 Létesítményi energetikus

Új

Gépészet

31-544-03 Mélyfúró

Új

Gépészet

32-524-01 Nyomástartóedény-gépész

Új

Gépészet

34-544-01 Vájár

Új

Elektrotechnikaelektronika

35-522-03

Érintésvédelmi szabványossági
Új
felülvizsgáló

Elektrotechnikaelektronika

35-522-02

Erősáramú berendezések
felülvizsgálója

Elektrotechnikaelektronika

54-522-01 Erősáramú elektrotechnikus

Brassói u. 44.

Brassói u. 44.

OKJ megnevezés

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

18.

Név

7. szám

Ssz.

Új
1941

Új

Dr. Zsiros László

Irányítószám

3519

Település

Miskolc

Cím

Brassó u. 44.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Elektrotechnikaelektronika

35-522-06 Kisfeszültségű kábelszerelő

Elektrotechnikaelektronika

35-522-05

Elektrotechnikaelektronika

35-522-09 Középfeszültségű kábelszerelő Új

Elektrotechnikaelektronika

52-522-03

Elektrotechnikaelektronika

35-522-11 Villamos alállomás kezelő

Elektrotechnikaelektronika

35-522-12

Villamos elosztóhálózat
szerelő, üzemeltető

Új

Elektrotechnikaelektronika

35-522-13

Villamos gép és -készülék
üzemeltető

Új

Elektrotechnikaelektronika

35-522-14 Villamos hálózat kezelő

Új

Elektrotechnikaelektronika

35-522-16 Villámvédelmi felülvizsgáló

Új

Elektrotechnikaelektronika

34-522-04 Villanyszerelő

Új

Elektrotechnikaelektronika

35-522-04

Kisfeszültségű csatlakozóés közvilágítási FAM szerelő

Új

Elektrotechnikaelektronika

35-522-07

Kisfeszültségű szabadvezeték
hálózati FAM szerelő

Új

Elektrotechnikaelektronika

35-522-08 Középfeszültségű FAM szerelő

Új

Elektrotechnikaelektronika

35-522-10 Szakszolgálati FAM szerelő

Új

Elektrotechnikaelektronika

35-522-15

Villamos távvezeték építő,
üzemeltető

Új

Kisfeszültségű FAM
kábelszerelő

Robbanásbiztos berendezés
kezelője

Új
Új

Új
Új

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

19.

Név

1942

Ssz.

7. szám

20.

Név

Faragó György

Irányítószám

1147

Település

Budapest

Cím

Telepes u. 41.

21.

Faragó György

1147

Budapest

Telepes u. 41.

22.

Farkas Imréné

1142

Budapest

Kassai utca 15.

24.

Fekete Imre

File Sándor Pál

4100

3300

Berettyóújfalu

Eger

Hajdú u. 19.

Szederkényi u. 14/A

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Vendéglátás-turisztika

34-811-03 Pincér

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

54-811-01

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Hosszabbítás

Ügyvitel

54-346-02 Ügyviteli titkár

Hosszabbítás

Ügyvitel

31-346-01

Egyéb szolgáltatások

55-815-02 Kozmetikus

Új

Gépészet

34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-06 Hegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

31-521-01

Bevontelektródás kézi
ívhegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

31-521-03

Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet

31-521-09

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-02 Gázcseretelep-kezelő

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Új

Vendéglátásszervezővendéglős

Gép- és gyorsíró,
szövegszerkesztő

Volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztő

Élelmiszer-, vegyiáru
és gyógynövény eladó

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás
Hosszabbítás

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

23.

Szakmacsoport

7. szám

Ssz.

Új

1943

24.

26.

27.

File Sándor Pál

File Sándor Pál

Földházi Kornél Attila

Fülöp Tibor

Irányítószám

3300

3300

6000

3300

Település

Eger

Eger

Kecskemét

Eger

Cím

Szederkényi u. 14/A

Szederkényi u. 14/A

Reviczky Gy. u. 2. II/5.

II. Rákóczi Ferenc u. 81.
1/4.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

32-341-01 Töltőállomás-kezelő

Új

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Új

Vendéglátás-turisztika

54-812-01 Idegenvezető

Új

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Új

Vendéglátás-turisztika

52-812-01 Szállodai recepciós

Új

Vendéglátás-turisztika

54-812-03 Turisztikai szervező, értékesítő

Új

Vendéglátás-turisztika

51-812-01 Utazásügyintéző

Új

Vendéglátás-turisztika

54-811-01

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Új

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-04 Szakács

Új

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Új

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Új

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Új

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-03 Pincér

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-04 Szakács

Új

Vendéglátás-turisztika

52-812-01 Szállodai recepciós

Új

Vendéglátás-turisztika

54-812-03 Turisztikai szervező, értékesítő

Új

Vendéglátás-turisztika

51-812-01 Utazásügyintéző

Új

Vendéglátás-turisztika

Vendéglátásszervező54-811-01
vendéglős

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Új

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Új

Vendéglátásszervezővendéglős

Új

7. szám

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

25.

Név

1944

Ssz.

28.

30.

Gazda Csilla Ágnes

Gál János

Gregus Norbert

Irányítószám

5100

1212

6723

Település

Jászberény

Budapest

Szeged

Cím

Zagyvaparti Tanya 62/C

Határ utca 7.

Malom u. 7/B

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Tisztítás-technológiai
szakmunkás

Típus

Egyéb szolgáltatások

32-853-03

Gépészet

34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Gépészet

54-521-03

Gépészet

34-521-03 Gépi forgácsoló

Hosszabbítás

Gépészet

35-521-01 CNC gépkezelő

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-05 Gyártósori gépbeállító

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-06 Hegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

34-582-05

Hűtő- és légtechnikai
rendszerszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

35-582-03

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú
berendezés-szerelő

Hosszabbítás

Gépészet

31-582-01 Csőhálózatszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-04 Ipari gépész

Hosszabbítás

Gépészet

34-582-09

Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

35-582-01

Gáz- és hőtermelő
berendezés-szerelő

Hosszabbítás

Gépészet

35-582-02

Gázipari műszaki-biztonsági
felülvizsgáló

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-10 Szerszámkészítő

Hosszabbítás

Gépészet

Bevontelektródás kézi
31-521-01
ívhegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

31-521-03

Gépészet

31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet

31-521-09

Egyéb szolgáltatások

55-815-01 Fodrász

Gépgyártástechnológiai
technikus

Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő
Volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztő

Új
Hosszabbítás
Hosszabbítás
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29.

Név

7. szám

Ssz.

Hosszabbítás
Hosszabbítás
Hosszabbítás
Új
1945

31.

32.

34.

Grundtner-Hollik Ágota

Gubán László

Gyöngyösi János

Happ Éva dr.

Irányítószám

1052

2085

7761

9086

Település

Budapest

Pilisvörösvár

Kozármisleny

Töltéstava

Cím

Petőfi S. u. 12. 6. em. 4A

Vörösmarty utca 8.

Széchenyi u. 14.

Jókai utca 3.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Vendéglátás-turisztika

54-812-01 Idegenvezető

Új

Vendéglátás-turisztika

52-812-01 Szállodai recepciós

Új

Vendéglátás-turisztika

54-812-03 Turisztikai szervező, értékesítő

Új

Vendéglátás-turisztika

51-812-01 Utazásügyintéző

Új

Építészet

32-582-03 Homlokzatépítő és -szerelő

Új

Építészet

31-582-03

Nyílászáró és
árnyékolástechnikai szerelő

Új

Építészet

34-582-08 Kőműves és hidegburkoló

Új

Építészet

34-582-10 Szárazépítő

Új

Építészet

32-582-06 Vízszigetelő, melegburkoló

Új

Építészet

31-582-02

Építményzsaluzat
és fémállvány szerelő

Új

Építészet

34-582-07

Kőfaragó, műköves
és épületszobrász

Új

Építészet

35-582-04 Műemléki díszítőszobrász

Új

Építészet

31-582-04 Sírkő és műkőkészítő

Új

Vendéglátás-turisztika

54-811-01

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Hosszabbítás

Vendéglátásszervezővendéglős

Hosszabbítás

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

33.

Név

1946

Ssz.

7. szám

35.

36.

38.

Happ Éva dr.

Hofszang Erzsébet Tekla
Járfás Lajos

Jenei Ferenc

Irányítószám

9086

1139
2060

4700

Település

Töltéstava

Budapest
Bicske

Mátészalka

Cím

Jókai utca 3.

Országbíró u. 38. V/103.
Kerecsendi utca 36.

Móricz Zsigmond
köz 13.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Vendéglátás-turisztika

54-812-01 Idegenvezető

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

52-812-01 Szállodai recepciós

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

54-812-03 Turisztikai szervező, értékesítő

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

Vendéglátásszervező54-811-01
vendéglős

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

51-812-01 Utazásügyintéző

Hosszabbítás

Egyéb szolgáltatások

32-815-02 Lábápoló

Hosszabbítás

Egyéb szolgáltatások

32-815-01 Kézápoló és műkörömépítő

Hosszabbítás

Gépészet

34-544-01 Vájár

Új

Gépészet

32-544-01 Külszíni bányász

Új

Építészet

34-582-01 Ács

Új

Építészet

34-582-02 Bádogos

Új

Építészet

33-582-01 Díszműbádogos

Új

Építészet

32-582-01

Betonszerkezet-készítő,
betonelem gyártó

Új

Építészet

31-582-02

Építményzsaluzat és
fémállvány szerelő

Új

Építészet

34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó

Új

Építészet

Rekonstrukciós és műemléki
35-582-06
festő, mázoló

Új

Építészet

32-582-03 Homlokzatépítő és -szerelő

Új

Építészet

31-582-03

Nyílászáró és
árnyékolástechnikai szerelő

Új

Építészet

32-582-05 Ipari szigetelő bádogos

Új

Építészet

34-582-06 Kályhás

Új

Építészet

Tüzelőberendezés égéstermék
31-582-05
Új
elvezető készítő

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

37.

Név

7. szám

Ssz.

1947

38.

40.

Jenei Ferenc

Juhász Zoltán Endre

Kasikné Terényi Mónika

Irányítószám

4700

1076

5540

Település

Mátészalka

Budapest

Szarvas

Cím

Móricz Zsigmond
köz 13.

Szinva utca 2.

Alkotmány utca 28.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Kőfaragó, műköves
és épületszobrász

Típus

Építészet

34-582-07

Építészet

35-582-04 Műemléki díszítőszobrász

Új

Építészet

31-582-04 Sírkő és műkőkészítő

Új

Építészet

34-582-08 Kőműves és hidegburkoló

Új

Építészet

35-582-05 Műemléki helyreállító

Új

Építészet

54-582-03 Magasépítő technikus

Új

Építészet

55-582-04

Építőanyagipari
minőségellenőr

Új

Építészet

55-582-02 Műemlékfenntartó technikus

Új

Építészet

34-582-10 Szárazépítő

Új

Építészet

21-582-01 Szobafestő

Új

Építészet

35-582-07 Tetőfedő

Új

Építészet

31-582-06 Zsaluzóács

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-01 Cukrász

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-03 Pincér

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-04 Szakács

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

54-811-01

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-03 Pincér

Új

Vendéglátás-turisztika

52-812-01 Szállodai recepciós

Új

Vendéglátás-turisztika

54-811-01

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Új

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Új

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Új

Vendéglátásszervezővendéglős

Vendéglátásszervezővendéglős

Új

Hosszabbítás

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

39.

Név

1948

Ssz.

Új

7. szám

41.

Név

Király Balázsné

Irányítószám

6400

Település

Kiskunhalas

Cím

Csalogány u. 1/A

Király Balázsné

6400

Kiskunhalas

Csalogány u. 1/A

43.

Kiss Csaba

3431

Vatta

Tóth Endre út 32.

44.

45.

46.

Kiss Csaba

Kiss Ernő

Kiss Sándor

3431

3023

2831

Vatta

Petőfibánya

Tarján

Tóth Endre út 32.

Apci út 65.

Petőfi Sándor utca 28.

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

32-341-01 Töltőállomás-kezelő

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-02 Gázcseretelep-kezelő

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Hosszabbítás

Építészet

34-582-08 Kőműves és hidegburkoló

Bővítés

Építészet

35-582-05 Műemléki helyreállító

Bővítés

Építészet

34-582-10 Szárazépítő

Bővítés

Építészet

34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó

Hosszabbítás

Építészet

Rekonstrukciós és műemléki
35-582-06
festő, mázoló

Hosszabbítás

Építészet

21-582-01 Szobafestő

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-03 Pincér

Új

Gépészet

35-521-01 CNC gépkezelő

Új

Gépészet

52-582-01 Emelőgép-ügyintéző

Új

Gépészet

34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Új

Gépészet

34-521-02 Finommechanikai műszerész

Új

Gépészet

54-521-03

Gépgyártástechnológiai
technikus

Új

Gépészet

31-521-03

Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő

Új

Élelmiszer-, vegyiáru
és gyógynövény eladó

Hosszabbítás

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

42.

Szakmacsoport

7. szám

Ssz.

1949

46.

48.

Kiss Sándor

Klinkó Zsolt

Kovács József

Irányítószám

2831

2700

5000

Település

Tarján

Cegléd

Szolnok

Cím

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

Bimbó ú.17.

Típus

Gépészet

31-521-05 Gázhegesztő

Új

Gépészet

31-521-06 Gépi kovács

Új

Gépészet

34-521-05 Gyártósori gépbeállító

Új

Gépészet

34-521-06 Hegesztő

Új

Gépészet

31-521-01

Bevontelektródás kézi
ívhegesztő

Új

Gépészet

34-521-07

Járműipari
fémalkatrész-gyártó

Új

Gépészet

54-523-04 Mechatronikai technikus

Új

Gépészet

34-521-10 Szerszámkészítő

Új

Gépészet

Volfrámelektródás védőgázas
31-521-09
ívhegesztő

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-01 Cukrász

Új

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Új

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Új

Vendéglátás-turisztika

Vendéglátásszervező54-811-01
vendéglős

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Új

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Új

Gépészet

31-521-01

Gépészet

35-521-01 CNC gépkezelő

Új

Gépészet

34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Új

Gépészet

34-521-02 Finommechanikai műszerész

Új

Gépészet

31-521-03

Gépészet

31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet

54-521-03

Gépészet

34-521-03 Gépi forgácsoló

Új

Gépészet

34-521-06 Hegesztő

Új

Petőfi Sándor utca 28.

Bástya utca 8/A

OKJ megnevezés

Bevontelektródás kézi
ívhegesztő

Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő
Gépgyártástechnológiai
technikus

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

47.

Név

1950

Ssz.

Új

Új
Új
Új

7. szám

Név

48. Kovács József

49. Kovács József

51. Kovács Zsolt

52. Kovácsné Bartha Krisztina

53. Kőrössy Kálmán Zoltán

5000

5000

5000

5100

1171

3531

Település

Szolnok

Szolnok

Szolnok

Jászberény

Budapest

Miskolc

Cím

Bimbó ú.?????????17.

Bimbó ú.?????????17.

Bimbó ú.?????????17.

Bajnok u. 99

Battonya utca 1.

Győri-Kapu 12. 9/1.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztő

Típus

Gépészet

31-521-09

Gépészet

54-523-04 Mechatronikai technikus

Ügyvitel

31-346-01

Gép- és gyorsíró,
szövegszerkesztő

Új

Ügyvitel

54-346-01 Irodai asszisztens

Új

Ügyvitel

31-346-02 Számítógépes adatrögzítő

Új

Ügyvitel

54-346-02 Ügyviteli titkár

Új

Egyéb szolgáltatások

52-341-02 Ingatlanközvetítő

Hosszabbítás

Egyéb szolgáltatások

53-814-01 Ingatlankezelő

Hosszabbítás

Egyéb szolgáltatások

53-341-01

Ingatlanvagyon-értékelő
és -közvetítő

Hosszabbítás

Egyéb szolgáltatások

52-862-01 Munkavédelmi technikus

Hosszabbítás

Egyéb szolgáltatások

52-814-01 Társasházkezelő

Hosszabbítás

Egyéb szolgáltatások

32-853-03

Faipar

34-543-02 Asztalos

Új

Faipar

21-543-01 Asztalosipari szerelő

Új

Faipar

21-543-02 Faipari gépkezelő

Új

Faipar

54-543-01 Faipari technikus

Új

Faipar

31-543-01 Famegmunkáló

Új

Faipar

32-543-02 Kádár, bognár

Új

Faipar

34-542-05 Kárpitos

Új

Faipar

35-543-01 Műbútorasztalos

Új

Egyéb szolgáltatások

55-815-01 Fodrász

Új

Vendéglátás-turisztika

54-811-01

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Új

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-04 Szakács

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Új

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Új

Tisztítás-technológiai
szakmunkás

Vendéglátásszervezővendéglős

Új
Új

Hosszabbítás

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

50. Kovács József

Irányítószám

7. szám

Ssz.

Új

1951

54.

55.

56.

Kövesdi Katalin

Lengyel Zsuzsánna

Lengyel Zsuzsánna

Lődy Elemér

Irányítószám

8000

1237

1237

1201

Település

Székesfehérvár

Budapest

Budapest

Budapest

Cím

Sarló utca 23/B 7/1

Vágóhíd utca 122.

Vágóhíd utca 122.

Frangepán u. 97.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Egyéb szolgáltatások

52-341-02 Ingatlanközvetítő

Egyéb szolgáltatások

53-341-01

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Új

Ügyvitel

31-346-01

Gép- és gyorsíró,
szövegszerkesztő

Ügyvitel

55-347-01

Idegennyelvű ügyfélkapcsolati
Új
szakügyintéző

Ügyvitel

54-346-01 Irodai asszisztens

Új

Ügyvitel

31-346-02 Számítógépes adatrögzítő

Új

Ügyvitel

54-346-02 Ügyviteli titkár

Új

Gépészet

35-521-01 CNC gépkezelő

Hosszabbítás

Gépészet

34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Hosszabbítás

Gépészet

35-582-01

Gépészet

34-521-03 Gépi forgácsoló

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-06 Hegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

Hűtő- és légtechnikai
34-582-05
rendszerszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

35-582-03

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú
berendezés-szerelő

Hosszabbítás

Gépészet

32-522-02 Kazánkezelő (2–2 t/h között)

Hosszabbítás

Gépészet

33-522-01 Kazángépész (12 t/h felett)

Hosszabbítás

Gépészet

31-522-03

Kisteljesítményű kazán fűtő
(max. 2 t/h)

Hosszabbítás

Gépészet

34-582-09

Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

35-582-02

Gázipari műszaki-biztonsági
felülvizsgáló

Hosszabbítás

Ingatlanvagyon-értékelő
és -közvetítő

Gáz- és hőtermelő
berendezés-szerelő

Új
Új

Új

Hosszabbítás

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

57.

Név

1952

Ssz.

7. szám

57.

Lődy Elemér

Lőkkös Gabriella

Irányítószám

1201

8000

Település

Budapest

Székesfehérvár

Cím

Frangepán u. 97.

Jankovich utca 6. 3/12.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Gépészet

34-582-12

Víz-, csatorna- és
közmű- rendszerszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

35-582-08

Vízgépészeti és technológiai
berendezésszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

31-521-01

Bevontelektródás kézi
ívhegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

31-582-01 Csőhálózatszerelő

Gépészet

31-521-03

Gépészet

31-521-05 Gázhegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

Ipari olaj- és gáztüzelő31-522-02
berendezés kezelő

Hosszabbítás

Gépészet

31-521-09

Gépészet

35-521-01 CNC gépkezelő

Hosszabbítás

Gépészet

34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-02 Finommechanikai műszerész

Hosszabbítás

Gépészet

Gépgyártástechnológiai
54-521-03
technikus

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-03 Gépi forgácsoló

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-06 Hegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-04 Ipari gépész

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-10 Szerszámkészítő

Hosszabbítás

Gépészet

31-521-01

Bevontelektródás kézi
ívhegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

31-521-03

Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet

31-521-09

Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő

Volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztő

Volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztő

Hosszabbítás
Hosszabbítás

Hosszabbítás

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

58.

Név

7. szám

Ssz.

Hosszabbítás
Hosszabbítás

1953

59.

61.

62.

Lőrincz Etel

Meszes István

Meszesné Pálfi Ibolya

Mihalkó Mihály Szilveszter

Irányítószám

Település

7150

8600

8600

5940

Cím

Majos V. u. 52.

Siófok

Siófok

Tótkomlós

Wesselényi u. 52/C

Wesselényi u. 52/C

Lehel utca 3.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Könnyűipar

32-542-01 Textilanyaggyártó

Hosszabbítás

Könnyűipar

31-542-04 Fonó

Hosszabbítás

Könnyűipar

31-542-06 Kötő

Hosszabbítás

Könnyűipar

31-542-07 Nemszőtt-termék gyártó

Hosszabbítás

Könnyűipar

54-542-03 Textilipari technikus

Hosszabbítás

Könnyűipar

21-542-01 Lakástextil-készítő

Hosszabbítás

Könnyűipar

31-542-08 Szövő

Hosszabbítás

Könnyűipar

21-542-02 Textiltermék-összeállító

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-01 Cukrász

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-03 Pincér

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-04 Szakács

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

54-811-01

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

54-812-01 Idegenvezető

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

52-812-01 Szállodai recepciós

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

54-812-03 Turisztikai szervező, értékesítő

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

51-812-01 Utazásügyintéző

Hosszabbítás

Gépészet

Bevontelektródás kézi
31-521-01
ívhegesztő

Új

Gépészet

52-582-01 Emelőgép-ügyintéző

Új

Gépészet

34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Új

Gépészet

54-582-01 Épületgépész technikus

Új

Gépészet

Gáz- és hőtermelő
35-582-01
berendezés-szerelő

Új

Gépészet

35-582-02

Gépészet

55-582-01 Létesítményi energetikus

Vendéglátásszervezővendéglős

Új
Új

7. szám

Gázipari műszaki-biztonsági
felülvizsgáló

Hosszabbítás

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

60.

Név

1954

Ssz.

62.

Mihalkó Mihály Szilveszter

Mikes Imre

Irányítószám

5940

1181

Település

Tótkomlós

Budapest

Cím

Lehel utca 3.

Darányi Ignác u. 80.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő

Típus

Gépészet

31-521-03

Gépészet

31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet

54-521-03

Gépészet

34-521-03 Gépi forgácsoló

Új

Gépészet

35-521-01 CNC gépkezelő

Új

Gépészet

34-521-06 Hegesztő

Új

Gépészet

31-521-09

Gépészet

31-582-01 Csőhálózatszerelő

Új

Gépészet

34-521-05 Gyártósori gépbeállító

Új

Gépészet

34-521-04 Ipari gépész

Új

Gépészet

54-523-04 Mechatronikai technikus

Új

Gépészet

34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-02 Finommechanikai műszerész

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-03 Gépi forgácsoló

Hosszabbítás

Gépészet

35-521-01 CNC gépkezelő

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-06 Hegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

34-582-05

Hűtő- és légtechnikai
rendszerszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

35-582-03

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú
berendezés-szerelő

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-04 Ipari gépész

Gépészet

34-582-09

Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

35-582-01

Gáz- és hőtermelő
berendezés-szerelő

Hosszabbítás

Gépészet

35-582-02

Gázipari műszaki-biztonsági
felülvizsgáló

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-10 Szerszámkészítő

Gépgyártástechnológiai
technikus

Volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztő

Új
Új
Új

Új

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

63.

Név

7. szám

Ssz.

Hosszabbítás

1955

Hosszabbítás

63.

65.

66.

67.

Mikes Imre

Molnárné Dóczi Mária

Mucsina Gáborné

Mucsina Gáborné

Mucsina Gáborné

Irányítószám

1181

2459

3060

3060

3060

Település

Budapest

Rácalmás

Pásztó

Pásztó

Pásztó

Cím

Darányi Ignác u. 80.

Szélescsapás út 72–74.

Delkovits u. 8.

Delkovits u. 8.

Delkovits u. 8.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Gépészet

34-582-12

Víz-, csatorna- és
közmű- rendszerszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

35-582-08

Vízgépészeti és technológiai
berendezésszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

31-521-01

Bevontelektródás kézi
ívhegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

31-582-01 Csőhálózatszerelő

Gépészet

31-521-03

Gépészet

31-521-05 Gázhegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

Volfrámelektródás védőgázas
31-521-09
ívhegesztő

Hosszabbítás

Ügyvitel

54-346-02 Ügyviteli titkár

Új

Ügyvitel

54-346-01 Irodai asszisztens

Új

Ügyvitel

55-347-01

Idegennyelvű ügyfélkapcsolati
Új
szakügyintéző

Ügyvitel

31-346-01

Gép- és gyorsíró,
szövegszerkesztő

Ügyvitel

31-346-02 Számítógépes adatrögzítő

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Hosszabbítás

Egyéb szolgáltatások

32-853-03

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01

Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő

Tisztítás-technológiai
szakmunkás

Hosszabbítás

Új

Hosszabbítás

Hosszabbítás
7. szám

Élelmiszer-, vegyiáru és
gyógynövény eladó

Hosszabbítás

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

64.

Név

1956

Ssz.

67.

68.

70.

Mucsina Gáborné

Mucsina Gáborné

Nagy Mihály

Nagy Zoltán

Irányítószám

3060

3060

1146

3200

Település

Pásztó

Pásztó

Budapest

Gyöngyös

Cím

Delkovits u. 8.

Delkovits u. 8.

Dózsa Gy. út 21.

Koháry út 16. II/3.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-01 Cukrász

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-03 Pincér

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-04 Szakács

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

54-811-01

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-03 Pincér

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-04 Szakács

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-01 Cukrász

Új

Vendéglátás-turisztika

54-811-01

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Új

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Új

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-03 Pincér

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-04 Szakács

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

54-811-01

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Hosszabbítás

Vendéglátásszervezővendéglős

Vendéglátásszervezővendéglős

Vendéglátásszervezővendéglős

Hosszabbítás

Új

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

69.

Név

7. szám

Ssz.

Hosszabbítás

1957

71.

73.

Németh Krisztina

Novák Nóra

Novák Nóra

Irányítószám

8220

8000

8000

Település

Balatonalmádi

Székesfehérvár

Székesfehérvár

Cím

Viola u. 36.

Bátky Zs. u. 7.

Bátky Zs. u. 7.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Vendéglátásszervezővendéglős

Típus

Vendéglátás-turisztika

54-811-01

Vendéglátás-turisztika

54-812-03 Turisztikai szervező, értékesítő

Új

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Új

Vendéglátás-turisztika

52-812-01 Szállodai recepciós

Új

Vendéglátás-turisztika

51-812-01 Utazásügyintéző

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Új

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Új

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-03 Pincér

Új

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Új

Vendéglátás-turisztika

54-812-01 Idegenvezető

Új

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-03 Pincér

Új

Vendéglátás-turisztika

52-812-01 Szállodai recepciós

Új

Vendéglátás-turisztika

54-812-03 Turisztikai szervező, értékesítő

Új

Vendéglátás-turisztika

51-812-01 Utazásügyintéző

Új

Vendéglátás-turisztika

Vendéglátásszervező54-811-01
vendéglős

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Új

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Új

Élelmiszer-, vegyiáru és
gyógynövény eladó

Új

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

72.

Név

1958

Ssz.

Új

7. szám

74.

76.

Novák Nóra

Novák Miklós Ferenc

Novák Miklós Ferenc

Irányítószám

8000

4900

4900

Település

Székesfehérvár

Fehérgyarmat

Fehérgyarmat

Cím

Bátky Zs. u. 7.

Tavasz utca 28.

Tavasz utca 28.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Ügyvitel

31-346-01

Gép- és gyorsíró,
szövegszerkesztő

Ügyvitel

55-347-01

Idegennyelvű ügyfélkapcsolati
Új
szakügyintéző

Ügyvitel

54-346-01 Irodai asszisztens

Új

Ügyvitel

31-346-02 Számítógépes adatrögzítő

Új

Ügyvitel

54-346-02 Ügyviteli titkár

Új

Faipar

34-543-02 Asztalos

Hosszabbítás

Faipar

21-543-01 Asztalosipari szerelő

Hosszabbítás

Faipar

21-543-02 Faipari gépkezelő

Hosszabbítás

Faipar

54-543-01 Faipari technikus

Hosszabbítás

Faipar

31-543-01 Famegmunkáló

Hosszabbítás

Faipar

32-543-02 Kádár, bognár

Hosszabbítás

Faipar

34-542-05 Kárpitos

Hosszabbítás

Faipar

35-543-01 Műbútorasztalos

Hosszabbítás

Építészet

34-582-02 Bádogos

Hosszabbítás

Építészet

33-582-01 Díszműbádogos

Hosszabbítás

Építészet

34-582-01 Ács

Hosszabbítás

Építészet

31-582-02

Építészet

34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó

Hosszabbítás

Építészet

Rekonstrukciós és műemléki
35-582-06
festő, mázoló

Hosszabbítás

Építészet

34-582-06 Kályhás

Hosszabbítás

Építészet

31-582-05

Építészet

34-582-08 Kőműves és hidegburkoló

Hosszabbítás

Építészet

35-582-05 Műemléki helyreállító

Hosszabbítás

Építészet

21-582-01 Szobafestő

Hosszabbítás

Építészet

31-582-03

Építményzsaluzat és
fémállvány szerelő

Új

Hosszabbítás

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

75.

Név

7. szám

Ssz.

Tüzelőberendezés égéstermék
Hosszabbítás
elvezető készítő

Hosszabbítás
1959

Nyílászáró és
árnyékolástechnikai szerelő

76.

77.

Novák Miklós Ferenc

Novotny Lászlóné

Pallos János

Irányítószám

4900

2092

2800

Település

Fehérgyarmat

Budakeszi

Tatabánya

Cím

Tavasz utca 28.

Fő utca 136.

Borbély S. út 55.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Építészet

55-582-03 Vízépítő technikus

Hosszabbítás

Építészet

32-582-06 Vízszigetelő, melegburkoló

Hosszabbítás

Építészet

31-582-06 Zsaluzóács

Hosszabbítás

Építészet

35-582-07 Tetőfedő

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Gépészet

31-521-01

Gépészet

35-521-01 CNC gépkezelő

Új

Gépészet

31-582-01 Csőhálózatszerelő

Új

Gépészet

34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Új

Gépészet

54-582-01 Épületgépész technikus

Új

Gépészet

Gáz- és hőtermelő
35-582-01
berendezés-szerelő

Új

Gépészet

35-582-02

Gépészet

55-582-01 Létesítményi energetikus

Új

Gépészet

52-522-01 Erőművi gépész

Új

Gépészet

53-522-01 Erőművi blokkgépész

Új

Gépészet

51-522-01 Erőművi gőzturbina gépész

Új

Gépészet

51-522-02 Erőművi kazángépész

Új

Gépészet

31-521-05 Gázhegesztő

Új

Gépészet

Gépgyártástechnológiai
54-521-03
technikus

Új

Gépészet

34-521-03 Gépi forgácsoló

Új

Gépészet

34-521-05 Gyártósori gépbeállító

Új

Élelmiszer-, vegyiáru
és gyógynövény eladó

Bevontelektródás kézi
ívhegesztő

Gázipari műszaki-biztonsági
felülvizsgáló

Hosszabbítás
Hosszabbítás
Új

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

78.

Név

1960

Ssz.

Új

7. szám

78.

80.

81.

Pallos János

Péter Tamásné

Ritter Ernő

Ritter Ernő

Irányítószám

2800

4400

9019

9019

Település

Tatabánya

Nyíregyháza

Győr

Győr

Cím

Borbély S. út 55.

Szegfű u. 25. I/1.

Szent László út. 134.

Szent László út 134.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Gépészet

34-521-06 Hegesztő

Gépészet

31-521-03

Gépészet

34-521-04 Ipari gépész

Új

Gépészet

34-521-10 Szerszámkészítő

Új

Gépészet

Volfrámelektródás védőgázas
31-521-09
ívhegesztő

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01

Építészet

32-582-03 Homlokzatépítő és -szerelő

Hosszabbítás

Építészet

34-582-06 Kályhás

Hosszabbítás

Építészet

54-582-03 Magasépítő technikus

Hosszabbítás

Építészet

55-582-04

Építőanyagipari
minőségellenőr

Hosszabbítás

Építészet

55-582-02 Műemlékfenntartó technikus

Hosszabbítás

Építészet

32-582-06 Vízszigetelő, melegburkoló

Hosszabbítás

Építészet

Építményzsaluzat és
31-582-02
fémállvány szerelő

Hosszabbítás

Építészet

31-582-03

Nyílászáró és
árnyékolástechnikai szerelő

Építészet

31-582-05

Tüzelőberendezés égéstermék
Hosszabbítás
elvezető készítő

Építészet

34-582-01 Ács

Építészet

31-582-02

Építészet

31-582-06 Zsaluzóács

Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő

Élelmiszer-, vegyiáru
és gyógynövény eladó

Építményzsaluzat és
fémállvány szerelő

Új
Új

Hosszabbítás

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

79.

Név

7. szám

Ssz.

Hosszabbítás

Hosszabbítás
Hosszabbítás
1961

Hosszabbítás

81.

83.

Ritter Ernő

Sebestyén Ágoston

Sebestyén Ágoston

Irányítószám

9019

7158

7158

Település

Győr

Bonyhádvarasd

Bonyhádvarasd

Cím

Szent László út 134.

Kossuth utca 28.

Kossuth utca 28.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Építészet

34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó

Építészet

35-582-06

Rekonstrukciós és műemléki
festő, mázoló

Hosszabbítás

Építészet

34-582-07

Kőfaragó, műköves
és épületszobrász

Hosszabbítás

Építészet

35-582-04 Műemléki díszítőszobrász

Hosszabbítás

Építészet

31-582-04 Sírkő és műkőkészítő

Hosszabbítás

Építészet

34-582-08 Kőműves és hidegburkoló

Hosszabbítás

Építészet

35-582-05 Műemléki helyreállító

Hosszabbítás

Építészet

34-582-10 Szárazépítő

Hosszabbítás

Építészet

35-582-07 Tetőfedő

Hosszabbítás

Építészet

21-582-01 Szobafestő

Hosszabbítás

Faipar

34-543-02 Asztalos

Hosszabbítás

Faipar

35-543-01 Műbútorasztalos

Hosszabbítás

Faipar

21-543-01 Asztalosipari szerelő

Hosszabbítás

Faipar

21-543-02 Faipari gépkezelő

Hosszabbítás

Faipar

31-543-01 Famegmunkáló

Hosszabbítás

Építészet

34-582-01 Ács

Hosszabbítás

Építészet

35-582-07 Tetőfedő

Hosszabbítás

Építészet

31-582-02

Építészet

31-582-06 Zsaluzóács

Hosszabbítás

Építészet

34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó

Hosszabbítás

Építészet

35-582-06

Építészet

34-582-08 Kőműves és hidegburkoló

Hosszabbítás

Építészet

35-582-05 Műemléki helyreállító

Hosszabbítás

Építészet

21-582-01 Szobafestő

Hosszabbítás

Építményzsaluzat és
fémállvány szerelő

Rekonstrukciós és műemléki
festő, mázoló

Hosszabbítás

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

82.

Név

1962

Ssz.

Hosszabbítás

Hosszabbítás

7. szám

Sinka Istvánné

Irányítószám

3200

Település

Gyöngyös

Cím

Pesti út 9. 2/10.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Elektrotechnikaelektronika

54-523-01 Automatikai technikus

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

34-522-01 Elektromechanikai műszerész

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

34-522-02

Elektromos gépés készülékszerelő

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

54-523-02 Elektronikai technikus

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

54-522-01 Erősáramú elektrotechnikus

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

55-523-04 Orvosi elektronikai technikus

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

35-522-14 Villamos hálózat kezelő

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

34-522-04 Villanyszerelő

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

35-522-02

Erősáramú berendezések
felülvizsgálója

Elektrotechnikaelektronika

35-522-03

Érintésvédelmi szabványossági
Hosszabbítás
felülvizsgáló

Elektrotechnikaelektronika

35-522-04

Kisfeszültségű csatlakozóés közvilágítási FAM szerelő

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

35-522-05

Kisfeszültségű FAM
kábelszerelő

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

35-522-06 Kisfeszültségű kábelszerelő

Elektrotechnikaelektronika

35-522-07

Kisfeszültségű szabadvezeték
hálózati FAM szerelő

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

35-522-08 Középfeszültségű FAM szerelő

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

35-522-09 Középfeszültségű kábelszerelő Hosszabbítás

Hosszabbítás

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

84.

Név

7. szám

Ssz.

Hosszabbítás

1963

84.

86.

Sinka Istvánné

Soltész Nóra

Sós Tamás

Irányítószám

3200

3917

3300

Település

Gyöngyös

Bodrogkisfalud

Eger

Cím

Pesti út 9. 2/10.

Ady Telep 2.

Gorové út 16.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Elektrotechnikaelektronika

35-522-10 Szakszolgálati FAM szerelő

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

35-522-11 Villamos alállomás kezelő

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

35-522-12

Villamos elosztóhálózat
szerelő, üzemeltető

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

35-522-13

Villamos gép és -készülék
üzemeltető

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

35-522-15

Villamos távvezeték építő,
üzemeltető

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

35-522-16 Villámvédelmi felülvizsgáló

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

51-523-01 PLC programozó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Új

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-03 Pincér

Új

Vendéglátás-turisztika

54-811-01

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Új

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Új

Elektrotechnikaelektronika

34-522-01 Elektromechanikai műszerész

Új

Elektrotechnikaelektronika

34-522-03 Elektronikai műszerész

Új

Elektrotechnikaelektronika

31-522-01

Elektronikai gyártósori
műszerész

Új

Vendéglátásszervezővendéglős

Új

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

85.

Név

1964

Ssz.

7. szám

87.

88.

90.

91.

Srp Gyula

Stemmerné Gazsó Andrea

Stroh Péter

Szabó Elemér

Szabó Gyöngyi

Irányítószám

7691

8500

1078

1165

4405

Település

Pécs

Pápa

Budapest

Budapest

Nyíregyháza

Cím

Somogy u. 8/A

Csutorás u. 92.

Hernád u. 28.

Hunyadvár u. 41/D
fszt. 3.

Ipari u. 11.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Faipar

21-543-01 Asztalosipari szerelő

Új

Faipar

54-543-01 Faipari technikus

Új

Faipar

34-542-05 Kárpitos

Új

Faipar

35-543-01 Műbútorasztalos

Új

Faipar

34-543-02 Asztalos

Új

Faipar

21-543-02 Faipari gépkezelő

Új

Faipar

31-543-01 Famegmunkáló

Új

Egyéb szolgáltatások

55-815-01 Fodrász

Új

Egyéb szolgáltatások

52-815-01 Gyakorló fodrász

Új

Vendéglátás-turisztika

34-811-01 Cukrász

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-03 Pincér

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-04 Szakács

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

54-811-01

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Hosszabbítás

Egyéb szolgáltatások

52-862-01 Munkavédelmi technikus

Új

Építészet

34-582-08 Kőműves és hidegburkoló

Új

Építészet

35-582-05 Műemléki helyreállító

Új

Építészet

34-582-01 Ács

Új

Építészet

34-582-02 Bádogos

Új

Építészet

33-582-01 Díszműbádogos

Új

Építészet

32-582-01

Betonszerkezet-készítő,
betonelem gyártó

Új

Építészet

31-582-02

Építményzsaluzat és
fémállvány szerelő

Új

Építészet

34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó

Vendéglátásszervezővendéglős

Hosszabbítás

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

89.

Név

7. szám

Ssz.

Új
1965

91.

Szabó Gyöngyi

Szabó Zoltán János

Irányítószám

4405

5000

Település

Nyíregyháza

Szolnok

Cím

Ipari u. 11.

Búvár utca 18.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Rekonstrukciós és műemléki
festő, mázoló

Típus

Építészet

35-582-06

Építészet

54-582-03 Magasépítő technikus

Építészet

55-582-04

Építőanyagipari
minőségellenőr

Új

Építészet

55-582-02 Műemlékfenntartó technikus

Új

Építészet

34-582-10 Szárazépítő

Új

Építészet

35-582-07 Tetőfedő

Új

Építészet

31-582-06 Zsaluzóács

Új

Építészet

32-582-06 Vízszigetelő, melegburkoló

Új

Építészet

21-582-01 Szobafestő

Új

Építészet

32-582-03 Homlokzatépítő és -szerelő

Új

Építészet

34-582-06 Kályhás

Új

Építészet

Tüzelőberendezés égéstermék
31-582-05
Új
elvezető készítő

Építészet

31-582-03

Gépészet

34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Gépészet

54-521-03

Gépészet

34-521-03 Gépi forgácsoló

Hosszabbítás

Gépészet

35-521-01 CNC gépkezelő

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-06 Hegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-04 Ipari gépész

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-10 Szerszámkészítő

Hosszabbítás

Gépészet

Bevontelektródás kézi
31-521-01
ívhegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

31-521-03

Gépészet

31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet

31-521-09

Nyílászáró és
árnyékolástechnikai szerelő
Gépgyártástechnológiai
technikus

Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő

Új

Új
Hosszabbítás
Hosszabbítás

Hosszabbítás
Hosszabbítás
Hosszabbítás

7. szám

Volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztő

Új

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

92.

Név

1966

Ssz.

93.

94.

96.

Szabóné Pul Magdolna

Szekeresné Németh Tünde

Szűcs Pál

Szűcsné Sipos Andrea

Irányítószám

1173

2117

1142

6775

Település

Budapest

Isaszeg

Budapest

Kiszombor

Cím

Oroszvár u. 15.

Bartók Béla u. 44/2.

Írottkő u. 11.

Szegedi u. 88.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Egyéb szolgáltatások

55-815-01 Fodrász

Új

Egyéb szolgáltatások

52-815-01 Gyakorló fodrász

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-01 Cukrász

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-03 Pincér

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-04 Szakács

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

54-811-01

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Hosszabbítás

Építészet

34-582-01 Ács

Új

Építészet

32-582-01

Betonszerkezet-készítő,
betonelem gyártó

Új

Építészet

31-582-02

Építményzsaluzat
és fémállvány szerelő

Új

Építészet

34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó

Új

Építészet

Rekonstrukciós és műemléki
35-582-06
festő, mázoló

Új

Élelmiszer-, vegyiáru
és gyógynövény eladó

Vendéglátásszervezővendéglős

Hosszabbítás

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

95.

Név

7. szám

Ssz.

Hosszabbítás

1967

96.

Tarczal László

Tax László

6775

7030

8500

Település

Kiszombor

Paks

Pápa

Cím

Szegedi u. 88.

Dózsa Gy. út 94.

Zárda utca 2.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Kőfaragó, műköves és
épületszobrász

Típus

Építészet

34-582-07

Építészet

35-582-04 Műemléki díszítőszobrász

Új

Építészet

34-582-08 Kőműves és hidegburkoló

Új

Építészet

35-582-05 Műemléki helyreállító

Új

Építészet

54-582-03 Magasépítő technikus

Új

Építészet

55-582-04

Építőanyagipari
minőségellenőr

Új

Építészet

55-582-02 Műemlékfenntartó technikus

Új

Építészet

54-582-04 Mélyépítő technikus

Új

Építészet

55-582-03 Vízépítő technikus

Új

Építészet

31-582-04 Sírkő és műkőkészítő

Új

Építészet

34-582-10 Szárazépítő

Új

Építészet

21-582-01 Szobafestő

Új

Építészet

35-582-07 Tetőfedő

Új

Építészet

32-582-06 Vízszigetelő, melegburkoló

Új

Építészet

31-582-06 Zsaluzóács

Új

Gépészet

31-521-01

Gépészet

31-521-05 Gázhegesztő

Új

Gépészet

34-521-06 Hegesztő

Új

Gépészet

Volfrámelektródás védőgázas
31-521-09
ívhegesztő

Új

Gépészet

51-522-02 Erőművi kazángépész

Új

Gépészet

31-521-03

Gépészet

34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Új

Gépészet

34-521-04 Ipari gépész

Új

Gépészet

34-521-01 Autógyártó

Új

Gépészet

54-521-03

Bevontelektródás kézi
ívhegesztő

Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő

Gépgyártástechnológiai
technikus

Új

Új

Új

Új

7. szám

98.

Szűcsné Sipos Andrea

Irányítószám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

97.

Név

1968

Ssz.

98.

100.

Tax László

Tóth András Mihály

Tóth Imre

Irányítószám

8500

6440

7479

Település

Pápa

Jánoshalma

Sántos

Cím

Zárda utca 2.

Széchenyi u. 45.

Fő u. 83.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Gépészet

34-521-03 Gépi forgácsoló

Új

Gépészet

34-521-05 Gyártósori gépbeállító

Új

Gépészet

34-521-06 Hegesztő

Új

Gépészet

Bevontelektródás kézi
31-521-01
ívhegesztő

Új

Gépészet

31-521-03

Gépészet

31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet

31-521-09

Gépészet

34-521-04 Ipari gépész

Új

Gépészet

Járműipari
34-521-07
fémalkatrész-gyártó

Új

Gépészet

34-521-10 Szerszámkészítő

Új

Gépészet

34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-04 Ipari gépész

Hosszabbítás

Gépészet

33-522-01 Kazángépész (12 t/h felett)

Hosszabbítás

Gépészet

32-522-02 Kazánkezelő (2–12 t/h között)

Hosszabbítás

Gépészet

Ipari olaj- és gáztüzelő31-522-02
berendezés kezelő

Hosszabbítás

Gépészet

31-522-03

Vendéglátás-turisztika

34-811-01 Cukrász

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

54-812-01 Idegenvezető

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-03 Pincér

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-04 Szakács

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

52-812-01 Szállodai recepciós

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

Vendéglátásszervező54-811-01
vendéglős

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Hosszabbítás

Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő
Volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztő

Kisteljesítményű kazán fűtő
(max. 2 t/h)

Új
Új
Új

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

99.

Név

7. szám

Ssz.

Hosszabbítás

1969

101.

Név

Tóth Tibor

Irányítószám

6087

Település

Dunavecse

Cím

Bercsényi utca 7. fszt. 2.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Új

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Új

Vendéglátás-turisztika

54-811-01

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Új

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Új
Hosszabbítás

Vendéglátásszervezővendéglős

Új

Tóthné Jachimo-vits Magda

1214

Budapest

Kossuth Lajos u. 144.
VI/26.

Elektrotechnikaelektronika

54 523 01

103.

Tóthné Szabó Enikő

4493

Tiszakanyár

Fő út 13.

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-01 Cukrász

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Hosszabbítás

Faipar

34-543-02 Asztalos

Új

Faipar

21-543-01 Asztalosipari szerelő

Új

Faipar

21-543-02 Faipari gépkezelő

Új

Faipar

54-543-01 Faipari technikus

Új

104.

105.

106.

Tóthné Szabó Enikő

Tóthné Szabó Enikő

Tóthné Szili Éva

4493

4493

4493

6000

Tiszakanyár

Tiszakanyár

Tiszakanyár

Kecskemét

Fő út 13.

Fő út 13.

Fő út 13.

Pipacs u. 6.

Élelmiszer-, vegyiáru
és gyógynövény eladó

Hosszabbítás

7. szám

107.

Tóthné Szabó Enikő

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

102.

Automatikai technikus

1970

Ssz.

107.

108.

110.

Tubakné Rapai Zsuzsanna

Turiné Szanyi Kinga

Vadász Zoltán

Váradi Zsuzsanna

6000

5000

3033

1126

6345

Település

Kecskemét

Szolnok

Rózsaszentmárton

Budapest

Nemesnádudvar

Cím

Pipacs u. 6.

Jubileumi tér 5.17/1.

Kölcsey Ferenc út 13.

Márvány u. 21/B

Hunyadi utca 24.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Faipar

31-543-01 Famegmunkáló

Új

Faipar

32-543-02 Kádár, bognár

Új

Faipar

34-542-05 Kárpitos

Új

Faipar

35-543-01 Műbútorasztalos

Új

Egyéb szolgáltatások

52-815-01 Gyakorló fodrász

Új

Egyéb szolgáltatások

55-815-01 Fodrász

Új

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

32-341-01 Töltőállomás-kezelő

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-02 Gázcseretelep-kezelő

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01

Vendéglátás-turisztika

34-811-01 Cukrász

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-03 Pincér

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-04 Szakács

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

21-811-01 Konyhai kisegítő

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

52-812-01 Szállodai recepciós

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

54-811-01

Vendéglátás-turisztika

34-811-05 Vendéglátó eladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Hosszabbítás

Vendéglátás-turisztika

34-811-01 Cukrász

Új

Vendéglátás-turisztika

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Új

Élelmiszer-, vegyiáru
és gyógynövény eladó

Vendéglátásszervezővendéglős

Hosszabbítás

Hosszabbítás

1971

111.

Tóthné Szili Éva

Irányítószám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

109.

Név

7. szám

Ssz.

112.

114.

Varga Erzsébet

Vargáné Kozma Edit

Véghseő Ildikó Klára

Irányítószám

4400

5000

4400

Település

Nyíregyháza

Szolnok

Nyíregyháza

Cím

Rigó u. 6.

Városmajor út 54. 1/4.

Virág utca 37.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Könnyűipar

34-542-01 Bőrdíszműves

Hosszabbítás

Könnyűipar

35-542-02 Szíjgyártó és nyerges

Hosszabbítás

Könnyűipar

31-542-05 Kesztyűs

Hosszabbítás

Könnyűipar

54-542-01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus

Hosszabbítás

Könnyűipar

34-542-02 Cipőkészítő

Hosszabbítás

Könnyűipar

33-542-01 Ortopédiai cipész

Hosszabbítás

Könnyűipar

31-542-01 Bőrtárgy készítő

Hosszabbítás

Könnyűipar

31-542-02 Cipőfelsőrész-készítő

Hosszabbítás

Könnyűipar

31-542-03 Cipőgyártó

Hosszabbítás

Könnyűipar

Fehérnemű-készítő
34-542-03
és kötöttáru összeállító

Új

Könnyűipar

34-542-04 Férfiszabó

Új

Könnyűipar

31-542-05 Kesztyűs

Új

Könnyűipar

21-542-01 Lakástextil-készítő

Új

Könnyűipar

Munkaruha- és
35-542-01
védőruha-készítő

Új

Könnyűipar

31-542-07 Nemszőtt-termék gyártó

Új

Könnyűipar

34-542-06 Női szabó

Új

Könnyűipar

21-542-02 Textiltermék-összeállító

Új

Könnyűipar

31-542-02 Cipőfelsőrész-készítő

Új

Építészet

34-582-01 Ács

Új

Építészet

34-582-02 Bádogos

Új

Építészet

33-582-01 Díszműbádogos

Új

Építészet

32-582-01

Betonszerkezet-készítő,
betonelem gyártó

Új

Építészet

31-582-02

Építményzsaluzat
és fémállvány szerelő

Új

Építészet

34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó

Építészet

35-582-06

Építészet

34-582-08 Kőműves és hidegburkoló

Új
Új
Új

7. szám

Rekonstrukciós és műemléki
festő, mázoló

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

113.

Név

1972

Ssz.

114.

Véghseő Ildikó Klára

Welchner Antal

Irányítószám

4400

6521

Település

Nyíregyháza

Vaskút

Cím

Virág utca 37.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Típus

Építészet

35-582-05 Műemléki helyreállító

Új

Építészet

54-582-03 Magasépítő technikus

Új

Építészet

55-582-04

Építőanyagipari
minőségellenőr

Új

Építészet

55-582-02 Műemlékfenntartó technikus

Új

Építészet

54-582-04 Mélyépítő technikus

Új

Építészet

55-582-03 Vízépítő technikus

Új

Építészet

31-582-03

Építészet

34-582-10 Szárazépítő

Új

Építészet

21-582-01 Szobafestő

Új

Építészet

35-582-07 Tetőfedő

Új

Építészet

32-582-06 Vízszigetelő, melegburkoló

Új

Építészet

31-582-06 Zsaluzóács

Új

Gépészet

34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-03 Gépi forgácsoló

Hosszabbítás

Gépészet

35-521-01 CNC gépkezelő

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-06 Hegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

34-521-04 Ipari gépész

Hosszabbítás

Gépészet

Központifűtés- és gázhálózat
34-582-09
rendszerszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

35-582-01

Gáz- és hőtermelő
berendezés-szerelő

Hosszabbítás

Gépészet

35-582-02

Gázipari műszaki-biztonsági
felülvizsgáló

Hosszabbítás

Gépészet

31-582-01 Csőhálózatszerelő

Gépészet

34-582-12

Víz-, csatorna- és
közmű- rendszerszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

35-582-08

Vízgépészeti és technológiai
berendezésszerelő

Hosszabbítás

Gépészet

31-521-01

Bevontelektródás kézi
ívhegesztő

Hosszabbítás

Petőfi S. u. 71.

Nyílászáró
és árnyékolástechnikai szerelő

Új

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

115.

Név

7. szám

Ssz.

Hosszabbítás

1973

115.

117.

Welchner Antal

Vilmányi Mártonné

Wittek Ernő

Irányítószám

6521

4400

1183

Település

Vaskút

Nyíregyháza

Budapest

Cím

Petőfi S. u. 71.

Legyező u. 58.

Gerely utca 12.

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

OKJ megnevezés

Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő

Típus

Gépészet

31-521-03

Gépészet

31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet

31-522-03

Kisteljesítményű kazán fűtő
(max. 2 t/h)

Hosszabbítás

Gépészet

31-521-09

Volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztő

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

32-341-01 Töltőállomás-kezelő

Hosszabbítás

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-01

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

31-341-02 Gázcseretelep-kezelő

Hosszabbítás

Gépészet

54-582-01 Épületgépész technikus

Hosszabbítás

Gépészet

35-582-01

Gépészet

55-582-01 Létesítményi energetikus

Gépészet

35-582-02

Gépészet

34-521-06 Hegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

33-522-01 Kazángépész (12 t/h felett)

Hosszabbítás

Gépészet

32-522-02 Kazánkezelő (2–12 t/h között)

Hosszabbítás

Gépészet

31-522-02

Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés kezelő

Hosszabbítás

Gépészet

31-522-03

Kisteljesítményű kazán fűtő
(max. 2 t/h)

Hosszabbítás

Élelmiszer-, vegyiáru
és gyógynövény eladó

Gáz- és hőtermelő
berendezés-szerelő
Gázipari műszaki-biztonsági
felülvizsgáló

Hosszabbítás
Hosszabbítás

Hosszabbítás

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

116.

Név

1974

Ssz.

Hosszabbítás
Hosszabbítás
Hosszabbítás

7. szám

117.

119.

Wittek Ernő

Zakor Ágnes

Zsély Gyula

Irányítószám

1183

4600

8247

Település

Budapest

Kisvárda

Hidegkút

Cím

Szakmacsoport

OKJ
azonosító

Patak u. 6.

Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő

Típus

Gépészet

34-582-09

Gépészet

31-582-01 Csőhálózatszerelő

Gépészet

31-521-01

Bevontelektródás kézi
ívhegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

31-521-03

Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

31-521-05 Gázhegesztő

Hosszabbítás

Gépészet

Volfrámelektródás védőgázas
31-521-09
ívhegesztő

Hosszabbítás

Egyéb szolgáltatások

55-815-01 Fodrász

Hosszabbítás

Egyéb szolgáltatások

52-815-01 Gyakorló fodrász

Hosszabbítás

Elektrotechnikaelektronika

54-523-02 Elektronikai technikus

Új

Elektrotechnikaelektronika

34-522-03 Elektronikai műszerész

Új

Elektrotechnikaelektronika

35-522-01

Audio- és vizuáltechnikai
műszerész

Új

Elektrotechnikaelektronika

31-522-01

Elektronikai gyártósori
műszerész

Új

Elektrotechnikaelektronika

34-522-01 Elektromechanikai műszerész

Új

Elektrotechnikaelektronika

54-523-01 Automatikai technikus

Új

Elektrotechnikaelektronika

51-523-01 PLC programozó

Új

Elektrotechnikaelektronika

55-523-04 Orvosi elektronikai technikus

Új

Gerely utca 12.

Virágh Ferenc utca 94.

OKJ megnevezés

Hosszabbítás
Hosszabbítás

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

118.

Név

7. szám

Ssz.

1975

1976

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám
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