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I. PÉNZÜGYI. PÉNZÜGY

JOGSZABÁLYOK 475/2017. (XII. 28.)  
Korm. rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illeté-
kességéről szóló 485/2015. (XII. 29.)  orm. rendelet, valamint 
az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről 
szóló törvény és az  adóhatóság által foganatosítandó végre-
hajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról  ............................................. 137

48/2017. (XII. 29.)  
NGM rendelet

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépé-
sével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló 
törvény hatálybalépésével, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rende-
letek módosításáról  ....................................................................................... 157

52/2017. (XII. 29.)  
NGM rendelet

Az egyes önkormányzati adózási, illetékezési és jövedelem-
adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  ........................ 166

HIRDETMÉNYEK 237
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A Kormány 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.)  
Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és 
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. 
évi LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 4. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés  
a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés i) és l) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a  Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 89.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a  Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91.  § (1)  bekezdés 
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény 7. § (6) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 14. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. § e) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 16. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 103. § g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 21. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 22. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 
szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 24. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 22.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 25. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
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a 26. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 27. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 28. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 29. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 30. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 31. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 5.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 32. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 33. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 14., 15., 27. és 35. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 34. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 27.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 35. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 36. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 37. alcím tekintetében a  nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 38. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 39. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 40. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi 
LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 41. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (11) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 42. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés g) és 
u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és 
t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 43. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 44. alcím tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 1. és 2.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 45. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 46. alcím tekintetében személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 47. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, és a 81. § 
(2) bekezdés a, d)–e) és g)–j) pontjában, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § b) pontjában, valamint 
a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású 
gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 48. alcím tekintetében a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény 47. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 49. alcím tekintetében a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 157. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 50. alcím tekintetében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 51. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 52. alcím tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről 
szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 53. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló  
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 8/C.  § 
(2) bekezdésében és 8/D. §-ában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdése” szövegrész 
helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. §-a” szöveg lép.

2. A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 13.  § (3)  bekezdésében az „– az  adózás 
rendjéről szóló jogszabályok szerint –” szövegrész helyébe az „– az  adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 
eljárásokról szóló törvény szerint –” szöveg lép.

3. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 
szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 
18.) Korm. rendelet 15/B. § (4) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló törvény bevallások utólagos vizsgálatára 
vonatkozó” szövegrész helyébe az „az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény adóellenőrzésre vonatkozó” szöveg 
lép.
4. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 
Korm. rendelet módosítása

4. §  A gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 73. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) A (6) bekezdés szerinti végrehajtás iránti megkeresést követő változás-bejelentések során csak a bejelentéssel 
érintett negyedév tekintetében bekövetkezett összegváltozásokat kell az állami adó- és vámhatóság felé bejelenteni.”

5. §  Az R1. a következő 199. §-sal egészül ki:
„199.  § A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. 
rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság 
által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított 73. § (6a)  bekezdését a  folyamatban lévő 
ügyekben első alkalommal a 2018. első negyedévet érintő változás-bejelentés kapcsán kell alkalmazni.”

6. §  Az R1. 72. §-ában a „Gyvt. 24. §-ának (8) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a Gyvt. 24. § (8) bekezdésében és 
e rendelet 73. § (6) bekezdésében” szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti az R1. 73. § (6) bekezdésében az „adók módjára történő” szövegrész.

5. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
1. 79.  § (1)  bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a  továbbiakban: Art.) 161.  § 

(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 
2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 106. § (4) bekezdésében” szöveg,

2. 79. § (8) bekezdésében az „Art. 35. §-a (2) és (5) bekezdésének” szövegrész helyébe az „adózás rendjéről szóló 
2017. évi CL. törvény 59. § (1) és (3) bekezdésének” szöveg,

3. 79/A. §-ában az „Art. 164. §-a (6)–(8) bekezdésének” szövegrész helyébe az „Avt.” szöveg,
4. 88/A. § (2) bekezdésében az „Art.” szövegrészek helyébe az „adóigazgatási rendtartásról szóló törvény” szöveg
lép.
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6. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet 37. § (1) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (8) bekezdésében” 
szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 11. pontjában” szöveg lép.

7. A tandíjhitelhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének feltételeiről szóló 
23/1998. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A tandíjhitelhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének feltételeiről szóló 23/1998. (II. 13.) Korm. 
rendelet 10. § (2) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 93. §-ának (2) bekezdésében” 
szövegrész helyébe az „az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvényben” szöveg lép.

8. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet módosítása

11. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
1. 27/B. §-ában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről 

szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)” szöveg,
2. 31.  § (5) és (6)  bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31.  § (2)  bekezdése” 

szövegrészek helyébe az „az Art. 50. §-a” szöveg
lép.

9. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 
gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló  
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához 
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 
6/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  gyógyszertárak szakmai felügyeletét ellátó egészségügyi államigazgatási szerv a  gyógyszertár helye szerint 
illetékes adóhatóság részére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 93. §-a szerint szolgáltat adatot.”

13. §  Az R2. 6/A. § (1) bekezdés d) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában” 
szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontjában” szöveg lép.

10. A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 
30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a  gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az állam által 
vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

15. §  Az R3. 11/A. § (2) bekezdés a) pontjában és a 2. melléklet 2. pont i) alpontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 178. § 32. pontja” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény” szöveg lép.

16. §  Hatályát veszti az  R3. 11/G.  § (2)  bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően” szövegrész.
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11. A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) 
Korm. rendelet módosítása

17. §  A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet 1. § 
(2) bekezdés b) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja” szövegrész helyébe 
az „az adózás rendjéről szóló törvény” szöveg lép.

12. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és 
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A munkaerő-kölcsönzési és a  magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának 
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi  
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a 
szerinti” szöveg lép.

13. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

19. §  Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004.  
(XII. 26.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja” 
szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §” szöveg lép.

14. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes 
szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 
4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény” szövegrész 
helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény” szöveg lép.

15. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 
110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

21. §  Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendelet
1. 8/B. § (4) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)” szövegrész 

helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a  továbbiakban: Art.) és az  adóhatóság által 
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény” szöveg,

2. 8/D. § (8) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény” szövegrész helyébe az „az Art.” 
szöveg

lép.

16. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

22. §  A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az „az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/B. §-a” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény” szöveg lép.

17. A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól szóló 
203/2006. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

23. §  A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól szóló 203/2006. (X. 5.) Korm. 
rendelet 3.  § (6)  bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  § 32.  pontja” szövegrész 
helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény” szöveg lép.
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18. A „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 
212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

24. §  A „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 212/2006. (X. 27.) 
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja” 
szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény” szöveg lép.

19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint 
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, 
számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) 
Korm. rendelet módosítása

25. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági 
Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, 
lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. 1. § (2) bekezdés c) pont ce) pontjában az „az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 161.  §-ának (2)  bekezdése” szövegrész helyébe az „adóhatóság által foganatosítandó 
végrehajtási eljárásokról szóló törvény” szöveg lép.

20. A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

26. §  A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében 
és 6. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja” 
szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény” szöveg lép.

21. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

27. §  Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 27.  § (1)  bekezdés a)  pontjában  
az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 
2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja” szöveg lép.

22. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló  
323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

28. §  Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdés 
i) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja” szövegrész helyébe az „az adózás 
rendjéről szóló törvény” szöveg lép.

23. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint 
a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet módosítása

29. §  A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a  kapcsoltan 
termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
1. 9/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  § 32.  pontja” 

szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)” szöveg,
2. 11.  § (15)  bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54.  § (5)  bekezdés d)  pontja” 

szövegrész helyébe az „az Art. 266. § d) pontja” szöveg
lép.
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24. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre 
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának 
rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.)  
Korm. rendelet módosítása

30. §  A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az  e  tevékenységekre vonatkozó 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az  ellenőrzésben 
történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 12.  § (2)  bekezdés b)  pontjában  
az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 
törvény” szöveg lép.

25. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá 
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

31. §  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró 
hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. 
(II. 21.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
26. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló  
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

32. §  A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A beszedési megbízás érvényesítése után fennmaradó tartozás behajtása érdekében a Főigazgatóság megkeresi 
az állami adóhatóságot.”

27. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A fiatalok, valamint a  többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009.  
(VI. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontjában az „az adózás rendjéről szóló törvény” szövegrész helyébe az „az 
adóigazgatási rendtartásról szóló törvény” szöveg lép.

28. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló  
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

34. §  A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. 
rendelet 11. § (5) bekezdés d) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja” 
szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja” szöveg lép.

29. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

35. §  Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A. § (5) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény” szöveg lép.
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30. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, 
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

36. §  A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
1. 4.  § (2)  bekezdés b)  pontjában és 6.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi  

XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény szerint” szöveg,
2. 6. § (1) bekezdés d) pont db) pontjában az „a köztartozásmentes adózói adatbázisban,” szövegrész helyébe 

az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban,” 
szöveg

lép.

31. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal 
díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá 
az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

37. §  A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 
személyszállítási és a  saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az  ezekkel összefüggő jogszabályok 
módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény” szöveg lép.

32. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

38. §  Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pont 
fb) alpontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 
törvény” szöveg lép.

33. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

39. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 62. § 
(1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központosított illetményszámfejtés keretében)
„c) a személyi jövedelemadózással összefüggő foglalkoztatói, kifizetői feladatok ellátása, valamint az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. törvény (a  továbbiakban: Art.) 16.  § (1)  bekezdése és 1.  melléklet 3.  pontja szerint teljesített 
biztosítotti bejelentések és az Art. 50. § (1) és (2) bekezdése, valamint 56. § (1) bekezdése szerinti bevallások elkészítése,”
[a Kincstár által biztosított, fejlesztett és működtetett számítógépes programon (a  továbbiakban: illetményszámfejtő 
program) keresztül valósul meg.]

40. §  Az R4. 62/A. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A foglalkoztató)
„h) a  nyugdíjban, illetve korhatár előtti ellátásban részesülő foglalkoztatott az  illetékes nyugdíjfolyósító szervtől, 
valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők rehabilitációs szervtől kapott határozatát 
(rehabilitációs kártya), a rokkantsági ellátást, rehabilitációs ellátást megállapító szerv határozatát, valamint a külföldi 
illetékesség adatait igazoló dokumentumokat”
(a megküldött dokumentumok összesítő jegyzékével együtt az  elektronikusan rendelkezésre álló dokumentumokat 
elektronikus úton küldi meg, az elektronikusan rendelkezésre nem álló dokumentumokat papír alapon vagy digitalizálva, 
elektronikusan hitelesítve, elektronikus úton küldi meg a  Kincstárnak legkésőbb az  azok beérkezését, átvételét követő 
harmadik munkanapig.)
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41. §  Az R4. 62/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  foglalkoztató az Art. 16. § (1) bekezdése és 1. melléklet 3. pontja szerinti, a  foglalkoztatottak bejelentésével 
kapcsolatos kötelezettségét és az  Art. 50.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti, a  személyi juttatásokat terhelő, továbbá 
azokkal összefüggésben felmerülő, az állami adó- és vámhatóság felé teljesítendő bevallási kötelezettségét és azok 
önellenőrzését a Kincstár útján teljesíti.”

42. §  Az R4. 62/D. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kifizető ez irányú döntése esetén a Kincstár a fizetési jegyzékek elektronikus úton történő közléséhez informatikai 
felületet biztosít, amelyen keresztül a foglalkoztatott az illetményszámfejtő programban előállított fizetési jegyzéket 
elektronikus formában elérheti.”

43. §  Az R4. 62/H. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Kincstár a személyi jövedelemadó megállapításával és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében 
elkészíti az  adóévet követő év január 31-én     jogviszonyban álló foglalkoztatottaknak az  adóigazgatási eljárás 
részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti összesített igazolását.
(2) A Kincstár az általa készített, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti összesített 
igazolást a  foglalkoztatott részére történő átadására jogszabályban meghatározott határnapot megelőző ötödik 
munkanapig elektronikus úton átadja a foglalkoztatónak.”

44. §  Az R4. 82. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit)
„a) az Art. 16. § (1) bekezdésében és 1. melléklet 3. pontjában vagy 16. § (1) bekezdésében és 1. melléklet 4. pontjában, 
illetve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,”
(miatt hatóság, illetve bíróság a  költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül  
– a korábbival azonos jogsértés elkövetése miatt – jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe 
történő befizetésre kötelezett.)

45. §  Az R4. 179. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A helyi önkormányzat foglalkoztató esetén az Art. 16. § (1) bekezdése és 1. melléklet 3. pontja szerinti bejelentési 
és az Art. 50. § (1) és (2) bekezdése szerinti bevallási kötelezettség teljesítése során a 2017. január 1-jét megelőző 
időszakra technikai adószámon benyújtott bevallások önellenőrzése az eredetileg beadott bevallásban feltüntetett 
technikai adószámon történik.”

46. §  Az R4. 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

47. §  Az R4.
1. 62/E. § (1) bekezdésében az „a foglalkoztató rendelkezésére bocsát” szövegrész helyébe az „elektronikus úton 

a foglalkoztató rendelkezésére bocsát” szöveg,
2. 62/E. § (2) bekezdésében a „küld meg” szövegrész helyébe az „elektronikus úton küld meg” szöveg,
3. 62/G.  §-ában az  „igazodóan papír alapon” szövegrész helyébe az  „igazodóan, amennyiben a  papíralapú 

megküldést jogszabályi előírás nem indokolja elektronikus úton” szöveg,
4. 62/H.  § (3)  bekezdésében az „az Art. 46.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe az „az adóigazgatási eljárás 

részletszabályairól szóló kormányrendelet” szöveg,
5. 167/A.  § (2)  bekezdésében 5.  pontjában az  „az Art. 22.  § (1)  bekezdése alapján” szövegrész helyébe az   

„az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott adózási módokra vonatkozó választásáról, 
kizárólag adómentes tevékenység végzéséről, az adómegállapítás különös módjának alkalmazásáról” szöveg,

6. 167/B. § (3) bekezdésében az „az Art. 22. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „az általános forgalmi 
adóról szóló törvényben meghatározott adózási módokra vonatkozó választásról, kizárólag adómentes 
tevékenység végzéséről, az adómegállapítás különös módjának alkalmazásáról tett” szöveg,

7. 167/B. § (4) bekezdésében a „17/A. § (8)” szövegrész helyébe a „43. § (7)” szöveg,
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8. 1. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában az „a 8–10. cím” szövegrész helyébe az „a 8–11. cím” szöveg,
9. 5.  melléklet A:18 mezőjében a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „elkülönített állami pénzalap 

kezelő szerve” szöveg
lép.

48. §  Hatályát veszti az R4. 62/D. § (2) bekezdés d) pontjában a „kivéve, ha a foglalkoztatott annak elektronikus úton történő 
közlését kéri” szövegrész.

34. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

49. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R5.) 14. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A hallgatói hitelszerződés alapján fennálló tartozás törlesztésére és behajtására az e rendeletben meghatározott 
szabályok, továbbá – a végrehajtáshoz való jog elévülési idejére vonatkozó rendelkezések kivételével – az adóhatóság 
által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvényben (a továbbiakban: Avt.) meghatározott rendelkezések 
az  irányadóak. A  végrehajtáshoz való jog a  végrehajtandó követeléssel együtt évül el, a  végrehajtáshoz való jog 
elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. A törlesztési kötelezettség kezdete – a 23. § (3) bekezdésében, 
valamint a 32. §-ban foglaltak kivételével – a hallgatói jogviszony megszűnésének, legkésőbb azonban a 40. életév 
betöltésének időpontját követő negyedik hónap első napja.”

50. §  Az R5.
1. 24. §-ában az „Art.” szövegrész helyébe az „Art., az Avt.”,
2. 14.  § (7)  bekezdésében az  „Art. 177.  § (1)  bekezdésében meghatározott” szövegrész helyébe az  „adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 111. §-a szerinti”
szöveg lép.

35. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

51. §  A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában 
az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontjában” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-ában” szöveg lép.

36. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

52. §  Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés 
5. pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja” szövegrész helyébe az „az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a” szöveg lép.

37. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek 
akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

53. §  Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és 
nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 4. § a) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 178. § 32. pontja” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény” szöveg lép.
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38. A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, 
a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami 
adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.)  
Korm. rendelet módosítása

54. §  A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az  egészségbiztosítási szerv, a  rehabilitációs 
hatóság, az  állami foglalkoztatási szerv és a  munkaügyi hatóság részére az  állami adóhatóság által teljesített 
adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
1. 1.  § nyitó szövegrészében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a  továbbiakban: Art.) 31.  § 

(2) bekezdés szerint, az Art. 52. § (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezett és a mezőgazdasági 
őstermelő által” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. év CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 
50. §-a szerint” szöveg,

2. 2. §-ában „az Art. 31. § (2) bekezdés szerint, az Art. 52. § (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezett 
és a mezőgazdasági őstermelő által” szövegrész helyébe az „az Art. 50. §-a szerint” szöveg,

3. a 2/A. §-ában és a 3. §-ában az „az Art. 31. § (2) bekezdése szerint, az Art. 52. § (4) bekezdésben meghatározott 
bevallásra kötelezett és a mezőgazdasági őstermelő által” szövegrész helyébe az „az Art. 50. §-a szerint” szöveg,

4. 5. § (1) bekezdésében az „az Art. 31. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Art. 50. §-a” szöveg,
5. 6. § (1) és (2) bekezdésében az „Az Art. 31. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „Az Art. 50. §-a” szöveg
lép.

39. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 
212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

55. §  A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) 
Korm. rendelet 1. § g) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában foglaltak 
szerinti” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti” szöveg lép.

40. A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, 
megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és 
kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

56. §  A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos 
díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 
30.) Korm. rendelet 1. § 5. pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja” szövegrész 
helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja” szöveg lép.

41. A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és 
az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló  
331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

57. §  A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az  állam tulajdoni 
hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés 
c) pont cc) alpontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja” szövegrész helyébe az „az 
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja” szöveg lép.

42. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

58. §  Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 24.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) A  beszedési megbízás érvényesítése után fennmaradó tartozás végrehajtásának foganatosítása érdekében 
az igazgatóság megkeresi az állami adóhatóságot.”
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43. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

59. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés m) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 178. § 32. pontja szerint” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. 
évi CL. törvény 260. §-a szerint” szöveg lép.

60. §  Hatályát veszti a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
1. 1. melléklet 146.1. pont b) pontja,
2. 1. melléklet 149.2. pont c) pontja.

44. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint 
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

61. §  A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1. 8. § b) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)” szövegrész helyébe 

az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)” szöveg, az „az Art. szerinti együttes 
adóigazolást” szövegrész helyébe az  „az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet 
szerinti adóigazolást” szöveg,

2. 10.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „az Art. szerinti együttes adóigazolást” szövegrész helyébe az   
„az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást” szöveg

lép.

45. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

62. §  Az építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R6.) 32/A.  § 
(1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a  kifizetésre 
köteles szervezet, ha az  ajánlattevőként szerződő fél a  teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a  Ptk. 6:130.  §  
(1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:]
„e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött 
szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f ) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
g) az  ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét 
az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet 
− tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;”

63. §  Az R6. 32/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg 
a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § (2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak 
az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.”
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64. §  Az R6. a következő 32/B. §-sal egészül ki:
„32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 
forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség 
nélkül – abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem 
régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti 
köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
(2) Az ajánlattevő az  általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az  abban szereplő köztartozás erejéig 
visszatartja a  kifizetést. Ha az  általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az  ajánlattevő elmulasztja 
a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. 
A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.”

65. §  Az R6. 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, 
valamint az  adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az  adózás rendjéről szóló törvény és az  adóhatóság által 
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 32/A.  § (1)  bekezdés e)–g)  pontját, 
a (2) bekezdését és a 32/B. §-át a 2018. január 1-jét követően teljesített kifizetésekre kell alkalmazni.”

46. A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló  
437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

66. §  A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 
1. §-ában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 22. pontja” szövegrész helyébe az „az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 38. pontja” szöveg lép.

47. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló  
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

67. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R7.) a következő I/A. fejezettel egészül ki:
„I/A. FEJEZET
AZ ÁLLAMI ADÓ- ÉS VÁMHATÓSÁG HATÁSKÖRE
3/A. § (1) Az állami adó- és vámhatóság jár el
a) az adó, a költségvetési támogatás,
b) az adó-visszaigénylés, -visszatérítés,
c) az állami garancia (kezesség) kiutalása és visszakövetelése,
d) az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtása,
e) az általános közigazgatási rendtartás alapján a végrehajtás tekintetében a hatáskörébe tartozó kötelezettségek,
f ) az önkormányzatokat megillető helyi adóval, illetve a gépjárműadóval összefüggő tartozások megkeresés alapján 
történő végrehajtása
ügyében, feltéve, hogy azt törvény vagy kormányrendelet nem utalja más hatóság vagy adóhatóság hatáskörébe.
(2) A csődeljárásban, a  felszámolási eljárásban, a  végelszámolásban, a  vagyonrendezési, a  kényszertörlési és 
adósságrendezési eljárásban az  állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó követelések és az  általános 
közigazgatási rendtartás alapján megelőzően végrehajtásra átadott fizetési kötelezettségek tekintetében hitelezőként 
az állami adó- és vámhatóság jár el.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt követelések tekintetében a végrehajtási eljárásban a végrehajtás foganatosítójaként 
az állami adó- és vámhatóság jár el.
(4) A lakáscélú állami támogatások igénylésével összefüggésben a számlák valódiságát, valamint ezzel kapcsolatosan 
a támogatások igénybevételének jogszerűségét – a hitelintézet megkeresése alapján – az állami adó- és vámhatóság 
ellenőrzi.
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(5) Az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozik a fémkereskedelemről szóló törvényben meghatározott bírság 
és egyéb költség végrehajtása.
(6) Az  állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozik a  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és 
a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény alapján a dohánytermék kiskereskedelmi piacfelügyelete során 
kiszabot bírság végrehajtása.
(7) Az állami adó- és vámhatóság jár el – jogszabályban meghatározott eltéréssel – az adózás rendjéről szóló 2017. évi 
CL. törvény (a továbbiakban: Art.) hatálya alá tartozó fizetési kötelezettség elszámolásával kapcsolatos eljárásban, ide 
nem értve azokat a fizetési kötelezettségeket, amelyek az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartoznak.”

68. § (1) Az R7. 5. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Központi Irányítás)
„k) jogszabályi kijelölés alapján szakhatóságként jár el;”

 (2) Az R7. 5. §-a a következő t) ponttal egészül ki:
(A Központi Irányítás)
„t) végzi a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának teljesítésével, illetve az  közlekedésben felhasznált 
energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésével kapcsolatosan az  állami adó- és vámhatóság részére 
jogszabályban meghatározott adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatokat.”

69. §  Az R7. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A megyei igazgatóságok ellátják
a) a  NAV szervezetén belül behajtási jogsegéllyel kapcsolatos, az  Aktv. 4.  § (4)  bekezdés 5.  pontjában megjelölt 
kapcsolattartó szerv részére meghatározott feladatokat,
b) a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény szerint kötelező bioüzemanyag-
részarány teljesítésére továbbá a  közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére 
vonatkozó jelentések kezelésével, ellenőrzésével, bírság kiszabásával kapcsolatos feladatokat, valamint
c) a  csak a  Magyarországon érvényes, valamint az  egynél több tagállamban érvényes engedélyeknek az  Uniós 
Vámkódex értelmében történő információcserét és információáramlást szolgáló elektronikus rendszerek 
kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló 2017. november 14-i EU 2017/2089 
Bizottsági végrehajtási rendelet 13. cikkében meghatározott migrálással kapcsolatos feladatokat, valamint a 21. cikk 
(2) bekezdése szerinti utólagos adatrögzítést.”

70. §  Az R7. 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Repülőtéri Igazgatóság ellátja a csak a Magyarországon érvényes, valamint az egynél több tagállamban érvényes 
engedélyeknek az Uniós Vámkódex értelmében történő információcserét és információáramlást szolgáló elektronikus 
rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló 2017. november 14-i EU 
2017/2089 Bizottsági végrehajtási rendelet 13. cikkében meghatározott migrálással kapcsolatos feladatokat, valamint 
a 21. cikk (2) bekezdése szerinti utólagos adatrögzítést.”

71. § (1) Az R7. 35. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3b) A  felettes szerv célszerűségi, szakmai szempontok alapján – a  (2) és (3)  bekezdésben foglaltaktól eltérően – 
az illetékes területi szervet az áruátengedést követő ellenőrzés lefolytatására kijelölheti.”

 (2) Az R7. 35. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  Vámkódex 22.  cikke szerinti kérelem vagy engedély kapcsán AEO feltételek vizsgálata, nyomon követése 
érdekében a szükséges eljárási cselekményt a 40. § vagy a 69. § alapján eljáró igazgatóság folytatja le.”

 (3) Az R7. 35. § (6) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (5) bekezdéstől eltérően a kérelmező székhelye (lakóhelye) szerinti megyei igazgatóság, vagy ha a kérelmező székhelye 
a Repülőtéri Igazgatóság illetékességi területén van, a Repülőtéri Igazgatóság végzi]
„f ) Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i, 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(a  továbbiakban: Vámkódex) 73.  cikke szerinti egyszerűsítés engedélyezését, kivéve kapcsolatban álló személyek 
közötti ügyletekkel kapcsolatos engedélyezését.”



2. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 151

 (4) Az R7. 35. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A Vámkódex 173. cikk (3) bekezdéshez kapcsolódó vám-árunyilatkozat módosítására az a megyei igazgatóság, 
illetve a Repülőtéri igazgatóság jogosult, amelyiknél a módosítással érintett vám-árunyilatkozatot az alapeljárás során 
benyújtották.”

72. §  Az R7. 56/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56/A. § (1) Az Art. 59. § (1) bekezdés b)–g) pontja, valamint 60. §-a alapján, kizárólag az adó megfizetésére kötelezett 
személlyel szembeni határozatot, valamint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. 
évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 48. § (4) bekezdése, 65. § (9) bekezdése, 90. § (3) bekezdése, 91. § (7) bekezdése, 
102.  §-a, valamint a  113.  § (3)  bekezdése szerinti döntést – figyelemmel a  81/A.  §-ban foglaltakra – az  a  megyei 
igazgatóság hozza meg, amely az eredeti adós-adózó adóügyeiben hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik, kivéve 
a törvényi kezesség esetét.
(2) A 81/A. §-ban foglaltakra is figyelemmel az Art. 59. § (1) bekezdés a), h) és i) pontja szerinti határozatot a kizárólag 
az  adó megfizetésére kötelezett személy, az  Art. 59.  § (3)  bekezdése szerinti határozatot a  fióktelep, az  Avt. 90.  § 
(4) bekezdése szerinti határozatot az árverés nyertese, az Áfa törvény 150. §-a szerinti határozatot a kezes adóügyeiben 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei igazgatóság hozza meg.”

73. §  Az R7. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60. § A KAVIG folytatja le az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó, az állami garancia (kezesség) beváltásához 
kapcsolódó eljárást.”

74. §  Az R7. 61. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„j) az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei kihirdetéséről 
szóló 2005. évi CLXVIII. törvény és az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására vonatkozó A. T. A. igazolványról 
szóló Vámegyezmény és módosítása kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXIX. törvény szerinti ATA- és CPD-igazolványokkal 
kapcsolatos jogsértésekkel vagy szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása, továbbá a  tagállamokkal 
történő koordinációs feladatok ellátása;”

75. §  Az R7. 63. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Kizárólag a KAVIG jár el az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adók, költségvetési támogatások tekintetében 
a regisztrációs adó, illetve az illetékügyek kivételével, ide nem értve a soron kívüli adómegállapítás során kiszabott, valamint 
az Itv. 73. § (3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét, illetve 
ha jogszabály másként nem rendelkezik]
„i) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 7. mellékletében és az Art. XIII. fejezetében meghatározott 
külföldi illetőségű adózók adóügyeiben, valamint az Art. XXIII. fejezetében meghatározott adóügyekben.”

76. §  Az R7. 91. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Szakértői Intézet)
„d) termékhamisítási ügyekben fizikai, kémiai vizsgálatokat végez, és azzal kapcsolatosan véleményt ad ki;”

77. §  Az R7. 91. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Szakértői Intézet)
„f ) ügyfél kérelmére tarifális besorolásra vagy laboratóriumi vizsgálatra vonatkozó, illetve jövedéki termékek adójogi 
minősítését tartalmazó szakmai véleményt ad ki;”

78. §  Az R7. 98. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  14.  § c)  pontja és a  15.  § (6)  bekezdése az  Uniós Vámkódex értelmében történő információcserét és 
információáramlást szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai 
szabályairól szóló 2017. november 14-i EU 2017/2089 Bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtását szolgálja.”
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79. §  Az R7.
1. 5. § s) pontjában az „adatait.” szövegrész helyébe az „adatait;” szöveg,
2. 10/B. § (1) bekezdésében, valamint a 78. § (1) és (3) bekezdésében az „az Art. szerinti” szövegrész helyébe az „az 

adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti” szöveg,
3. 15.  § (1)  bekezdésében, 15.  § (2)  bekezdés f )  pontjában, 66.  § nyitó szövegrészében és 66.  § c)  pontjában  

az „a vámhatóság” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg,
4. 15. § (3) bekezdésében az „uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

47. §-a” szövegrész helyébe az „uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 
130. §-a” szöveg,

5. 19. § (1) bekezdésében az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szövegrész helyébe a „felettes szerve”, a „Vtv. 
108. §” szövegrész helyébe a „Vtv. 201. §” szöveg,

6. 20.  §-ában az  „az Art. 87.  § (1)  bekezdés c), illetve d)  pontja szerinti ellenőrzés” szövegrész helyébe  
az „a jogkövetési vizsgálat” szöveg,

7. 22. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Art. 85/A. §-a szerinti” szövegrész helyébe az „az adóigazgatási eljárás 
részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti” szöveg,

8. 22.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „az adóigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés” szövegrész helyébe  
az „az adóigazolvánnyal és az adóazonosító jelnek az elektronikus személyazonosító igazolvány tárolóelemén 
történő elhelyezésével kapcsolatos ügyintézés” szöveg,”

9. 26. §-ában az „az Art. 131. § (1)–(3) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „az Art. 147. §-a szerinti” szöveg,
10. 27.  § (2) és (3)  bekezdésében, a  80.  § (2)  bekezdésében az „az Art. 14.  § (4)  bekezdése vagy az  Art. 99.  § 

(1a) bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „az Art. alapján” szöveg,
11. 28. § (1) bekezdésében az „Az Art. szerinti” szövegrész helyébe az „Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 

szóló kormányrendelet szerinti” szöveg,
12. 28. § (3) bekezdésében az „az egyes adókötelezettségekre irányuló ellenőrzés, illetve az adatgyűjtésre irányuló 

ellenőrzés” szövegrész helyébe a „jogkövetési vizsgálat” szöveg,
13. 32. §-ában az „az Art. 151. §-a szerinti” szövegrész helyébe az „az Art. 76. §-a szerinti” szöveg,
14. 33. §-ában az „Az Art. 131. § (1)–(3) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „Az Art. 147. §-a szerinti” szöveg,
15. 39. § (1) bekezdésében a „Vtv. 57. §-ban” szövegrész helyébe a „Vtv. 146. §-ban” szöveg,
16. 39. § (2) bekezdésében a „Vtv. 47. §-ban” szövegrész helyébe a „Vtv. 130. §-ban” szöveg,
17. 47. § (2) és (3) bekezdésében a „Vtv. 108. §-a” szövegrész helyébe a „Vtv. 201. §-a” szöveg,
18. 54. § (3) bekezdésében az „utólagos ellenőrzés” szövegrész helyébe az „adóellenőrzés” szöveg,
19. 58.  §-ában az „az Art. 118.  §-a vagy 119.  §-a szerinti ellenőrzést, illetve az  Art. 132/C.  § (2)  bekezdésében 

meghatározott valódiságvizsgálatot” szövegrész helyébe az „a jogkövetési vizsgálatot” szöveg,
20. 59. §-ában az „Az Art. 9. § (3) bekezdése szerinti” szövegrész helyére az „Az adóigazgatási rendtartásról szóló 

2017. évi CLI. törvény 20. § (3) bekezdése szerinti” szöveg,
21. 63. § (5) bekezdésében az „az Art. 87. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti ellenőrzés” szövegrész helyébe az „a 

jogkövetési vizsgálat” szöveg,
22. 66.  §-ának nyitó szövegrészében az  „a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat” szövegrész helyébe  

az „a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat és a jövedéki ügyek intézését” szöveg,
23. 90.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „az Art. 88.  § (6) és (7)  bekezdése, valamint az  Art. 119.  §-a szerinti 

ellenőrzéseket” szövegrész helyébe az „az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) 
Korm. rendelet 82. §-a szerinti ellenőrzéseket, valamint a jogkövetési vizsgálatokat” szöveg

lép.

80. §  Hatályát veszi az R7.
1. 5. § l) pontja,
2. 6. § (3) bekezdése,
3. 19. § (6) bekezdése,
4. 29. § (4) bekezdése,
5. 35. § (3a) bekezdése,
6. 74. § (1) bekezdésében „Art. szerinti” szövegrész,
7. 1.  melléklet B) rész 4.  pontjában az  „1097 Budapest, Fehérakác u. 3. (helyrajzi szám: 38236/723);  

és 1097 Budapest, Ecseri út 14–16. (helyrajzi szám: 38236/575);” szövegrész.
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48. A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 
115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

81. §  A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 45. § (1) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adók módjára behajtandó 
köztartozás legkisebb behajtható összegét” szövegrész helyébe a „10 ezer forintot” szöveg lép.

49. A közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és 
a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 
módosítása

82. §  A közös jogkezelő szervezetek és a  független jogkezelő szervezetek működésének és a  jogkezeléssel kapcsolatos 
eljárások részletes szabályairól szóló 216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében az „az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 165–167. §-a szerinti” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
206–210. §-a szerinti” szöveg lép.

50. Az „EUROVEGAS” Entertainment & Casino Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
„felszámolás alatt”, valamint az „Ipari Terület Bezenye” Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről, 
a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete kötelezettségteljesítéséhez szükséges 
intézkedésekről, valamint egyes gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló  
295/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

83. §  Az „EUROVEGAS” Entertainment & Casino Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”, valamint 
az „Ipari Terület Bezenye” Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt 
jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről, a  Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete 
kötelezettségteljesítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint egyes gazdasági tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 295/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. §-ában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
(a  továbbiakban: Art.) 16.  § (4)  bekezdése szerinti, a  foglalkoztatottak bejelentésével kapcsolatos kötelezettségét, 
az  Art. 31.  § (2)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az  „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
(a  továbbiakban: Art.) 16.  § (1)  bekezdése és az  1.  melléklet 3.  pont szerinti, a  foglalkoztatottak bejelentésével 
kapcsolatos kötelezettségét, az Art. 50. §-a szerinti” szöveg lép.

51. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

84. §  A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendelet 12.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52.  § (13)  bekezdés 
b) pontja” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 101. § b) pontja” szöveg lép.

52. A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes 
szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosítása

85. §  A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a  vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 
156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3.  melléklet II.  pont 1.4.  alpontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi  
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a 
szerint” szöveg lép.
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53. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

86. §  A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Kincstár elnöke a  9.  § (2)  bekezdés f )  pontja szerinti feladatok ellátását az  (1) és (2)  bekezdésben, valamint 
az 1. mellékletben foglaltaktól eltérően szabályozhatja, amelyről köteles az érintett intézményt előzetesen tájékoztatni, 
valamint e szabályokat a Kincstár honlapján közzétenni.”

54. Záró rendelkezések

87. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  nyilatkozattételi 
kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 38–39. ponttal egészül ki:

Sorszám Szabályozott szakma megnevezése Hatóság kijelölése, amelyhez a bejelentést meg kell tenni

„38. Vámügynök adópolitikáért felelős miniszter
39. Vámtanácsadó adópolitikáért felelős miniszter”
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2. melléklet a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

(Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

„29 Egészségbiztosítási Alap kezelő 
szerve

az Egészségbiztosítási Alapból 
finanszírozott egészségügyi 
intézményt megillető, de 
engedményezés alapján  más 
szervezet részére kiutalt 
támogatási  összegek kimutatása 
egészségügyi intézményenként és 
engedményezett szervezetenként

Kincstár havonta, a tárgyhónapot követő 
hónap 10-éig

”
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A nemzetgazdasági miniszter 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelete
az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról 
és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és e)–h) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés g) és h) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben 
eljárva,
az 5. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben 
eljárva,
a 6. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben 
eljárva,
a 7. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1.  melléklet H)  pontjában foglalt 
táblázat 5. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213.  § (1)  bekezdés 1., 4., 8., 13., 14. és 
16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I. alcím 14.  pontjában 
és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 14. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 28.  § a)  pontja tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268.  § (1)  bekezdés 14.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
a 28. § b) pontja az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés (13) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben 
eljárva,
a 28. § c) pontja tekintetében az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
a 28. § d) tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
a 28.  § e) tekintetében a  Közösség területére belépő, illetve a  Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló,  
2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 7. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
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a 28.  § f )  pontja tekintetében az  adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. évi törvény 136.  § a)  pontjában, valamint 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 28. § g) pontja tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és f )–g) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető 
általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat 
az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak 
érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet módosítása

1. §  A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-visszatéríttetési 
jognak, valamint a  belföldön letelepedett adóalanyokat az  Európai Közösség más tagállamában megillető 
hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 
21.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Közösség más tagállamában letelepedett adóalany [Áfa tv. 244. § (2) bekezdés a) pontja] adó-visszatéríttetési kérelmének 
adattartalma a következő:)
„c) annak (azoknak) a gazdasági (üzleti) tevékenység(ek)nek a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási 
együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló, 2010. október 7-i 904/2010/EU tanácsi rendelet 48.  cikk 
(3)  bekezdés második albekezdésének megfelelően meghatározott harmonizált kódok szerinti leírása, amely(ek)hez 
a  Közösség más tagállamában letelepedett adóalany a  belföldön beszerzett, importált terméket, illetőleg az  itt 
igénybe vett szolgáltatást – az Áfa tv. 247. § értelmében – használja, egyéb módon hasznosítja;”

2. §  Az R1. 8. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha azt a  visszatéríttetés tagállamának joga előírja, az  (1) és (2)  bekezdésen kívül a  belföldön letelepedett adóalany 
adó-visszatéríttetési kérelmének tartalmaznia kell a következő adatokat, illetőleg elektronikus mellékleteket is:]
„a) az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti gazdasági (üzleti) tevékenységnek a  hozzáadottérték-adó területén történő 
közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló, 2010. október 7-i 904/2010/EU tanácsi rendelet 
48. cikk (3) bekezdés második albekezdésének megfelelően meghatározott harmonizált kódok szerinti leírása;”

3. §  Az R1.
a) 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 9. számú melléklete 

I. címének 2. A)  pontjában” szövegrész helyébe a  „2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 185.  § 
(1) bekezdésében” szöveg,

b) 8. § (1) bekezdés f ) pontjában, és 8. § (5) bekezdés c) pontjában a „9. számú melléklete I. címének 8. pontja” 
szövegrész helyébe a „190. §-a” szöveg,

c) 8.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében a „9. számú melléklete I. címének 7. A)  pontja” szövegrész helyébe 
a „189. § (1) bekezdése” szöveg,

d) 8.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében a „9. számú melléklete I. címének 7. B)  pontja” szövegrész helyébe 
a „189. § (2) bekezdése” szöveg,

e) 8.  § (6)  bekezdésében a „9. számú melléklete I. címének 4. A)  pontja” szövegrész helyébe a „186.  § (3) és 
(4) bekezdése” szöveg,

f ) 8.  § (7)  bekezdésében a  „9. számú melléklete I. címének 7. C)  pontja” szövegrész helyébe a  „189.  § 
(3) bekezdése”szöveg

lép.
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2. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok 
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

4. §  A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 
szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Pénztárgéprendelet) 62. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  állami adó- és vámhatóság a  pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, 
jogszabályban meghatározott kötelezettségeket az Air. és az adóigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló Korm. 
rendelet szerinti jogkövetési vizsgálat szabályainak, a  hatósági eljárást pedig az  Air. hatósági eljárásra vonatkozó 
szabályainak alkalmazásával folytatja le azzal, hogy az ellenőrzött adóalanyon az ellenőrzött forgalmazót, üzemeltetőt, 
szervizt, műszerészt, egyéb személyt, adókötelezettségen a  pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével, 
szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettséget kell érteni.”

5. §  A Pénztárgéprendelet
a) 3. § (7) bekezdésében a „jogerőre emelkedése” szövegrész helyébe a „véglegessé válása” szöveg,
b) 3. § (9) bekezdésében, 22. § (5) bekezdésében, 23. §-ában, és 27. § (1) bekezdésében a „jogerőre emelkedésének” 

szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg,
c) 18.  § (2) és (4)  bekezdésében, 50/B.  § a)  pontjában, és 78/A.  § (5)  bekezdésében a „jogerőre emelkedését” 

szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,
d) 19.  § (2)  bekezdésében az  „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

törvényben” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben” szöveg,
e) 20. § (3) bekezdésében, 22. § (4) bekezdésében, 24. § (3) és (6) bekezdésében, és 78/A. § (5) bekezdésében 

a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,
f ) 24. § (4) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrészek helyébe a „véglegessé válását” szöveg,
g) 27.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: 

Art.) 176/D.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  
(a továbbiakban: Art.) 106. § (7) bekezdésében” szöveg,

h) 27.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „Art. 176/D.  § (3)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „Art. 106.  § 
(8) bekezdésében” szöveg,

i) 27.  § (4)  bekezdésében az „Art. 176/D.  §-a alapján” szövegrész helyébe az „Art. 106.  § (7) és (8)  bekezdése 
alapján” szöveg,

j) 28. § (2) bekezdés a) pontjában, és 34. § (7) bekezdésében az „Art. 176/E. § (2) bekezdés a) pontjában” szövegrész 
helyébe az „Art. 106. § (10) bekezdés a) pontjában” szöveg,

k) 30/A.  §-ában, és 34/A.  §-ában az „Art. 176/C.  § (2)  bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „Art. 106.  § 
(18) bekezdése alapján” szöveg,

l) 33.  § (2)  bekezdésében, és 34.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „Art. 176/E.  § (2)  bekezdésében” szövegrész 
helyébe az „Art. 106. § (10) bekezdésében” szöveg,

m) 59.  § (2)  bekezdésében az  „Art. 175.  § (9)  bekezdése alapján elektronikus bevallásra kötelezettek” 
szövegrész helyébe az „adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Air.) alapján elektronikus 
kapcsolattartásra kötelezettek” szöveg,

n) 62.  § (2)  bekezdésében az „Art. 176/F.  § szerinti” szövegrész helyébe az „Art. 106.  § (15)  bekezdése szerinti” 
szöveg,

o) 63. §-ában az „Art. 176/F. § (4) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „Art. 106. § (16) bekezdése szerinti” 
szöveg

lép.
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3. A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes,  
az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 
50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

6. §  A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel 
rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
a) 5. §-ában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 44. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az 

adózás rendjéről szóló törvény 77. § (1) bekezdésében” szöveg,
b) 9. §-ában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg
lép.

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

7. §  Az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi 
kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást 
biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási 
tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló 74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 1. § 3. pontjában az „az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 176/G. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény 108. § (13) bekezdés a) és b) pontjában” szöveg lép.

5. Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének 
adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, 
kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló  
41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása

8. §  Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, 
a  bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és 
visszatérítésének részletes szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: AutomataR.) 1.  § 
nyitó szövegrészében az „adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22/D. §-ában” szövegrész helyébe az „adózás 
rendjéről szóló törvényben” szöveg lép.

9. §  Hatályát veszti az AutomataR.
a) 2. §-a és
b) 5. §-a.

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

10. §  Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet  
(a továbbiakban: EKAER rendelet) 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki nem minősül az Art. szerinti új kötelezettnek és
a) legalább két éve működik, és szerepel az  állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, vagy
b) stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetként csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt gazdasági 
tevékenységet folytat, és egyedi kérelme alapján az állami adó- és vámhatóság vezetője a biztosítékadási kötelezettség 
alóli mentességét engedélyezte.”

11. §  Az EKAER rendelet 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az az adózó, aki 2017. december 31-én szerepelt az állami adó- és vámhatóság által közzétett minősített adózói 
nyilvántartásban, 2018. március 10-éig mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól.”
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12. §  Az EKAER rendelet
a) 5. § (3) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) által” szövegrész 

helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) által” szöveg,
b) 16.  § (14)  bekezdésében az  „az Art. 167.  § (1)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az  „az Art. 208.  § 

(2) bekezdés a) pontja szerinti” szöveg
lép.

13. §  Hatályát veszti az EKAER rendelet
a) 6. § (2) bekezdés b) pontjában a „valamint” szövegrész,
b) 6. § (2) bekezdés c) pontja,
c) 22. §-a.

7. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési 
tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és 
az adatok kezelésének technikai szabályairól szóló 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

14. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben 
keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és az  adatok kezelésének technikai szabályairól 
szóló 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § 
(8) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény szerinti” szöveg lép.

8. Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet 
módosítása

15. § (1) Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) 
1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A. § (1) Ha a gazdálkodó váminformatikai rendszere (gazdálkodó okmánykitöltő rendszere vagy kommunikációs 
rendszere) nem üzemel, a  gazdálkodó a  rendszer üzemen kívül kerüléséről a  „Gazdálkodó rendszerét érintő 
üzemszüneti eljárás bejelentése” elnevezésű nyomtatvány alkalmazásával értesíti az érintett vámhivatalt.
(2) Az üzemszünet megszűnésének bejelentésére az (1) bekezdés szerinti nyomtatvány, vámhatósági jóváhagyással 
ellátott bejelentőlap vagy azzal azonos tartalmú bejelentés is szolgálhat. A gazdálkodónak az értesítésben fel kell 
tüntetnie az üzemszüneti eljárás alatt felhasznált tételszámokat.
(3) Egyszerűsítés alkalmazása esetén az  engedélyes az  (1)  bekezdés szerinti nyomtatványt – feltüntetve azon 
a felhasznált tételszámokat is – nyújtja be az érintett vámhivatalhoz.”

 (2) Az R2. 5. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) A vámigazgatási eljárás irataiban az iratbetekintést kérő személy által a meg nem ismerhető személyes és 
védett adatok megismerhetetlenné tételével érintett (a továbbiakban: anonimizálás), kivonatolt iratról való másolat 
készítéséért a megismerhetetlenné tétellel érintett oldalanként 100 forint költségtérítést kell fizetni.
(2) Az anonimizálással nem érintett oldalak másolatáért az illetékekről szóló törvény szerint, a vámigazgatási eljárásban 
készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolatért fizetendő illeték összegének megfelelő költségtérítést kell fizetni.”

 (3) Az R2. 11. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„11. A részletfizetés részletes szabályai
31. § (1) A  Vámkódex 112.  cikke szerinti fizetési könnyítés esetében a  vámhatóság részletfizetést maximum  
12 hónapra engedélyezhet.
(2) Részletfizetés esetén a befolyó összegekből először a vámot teljes összegében, majd ezt követően esedékességi 
sorrendben az  egyéb terhekre vonatkozó tartozást kell kiegyenlíteni. Azonos esedékességi dátum esetén 
a fennmaradó összegeket a tartozás arányában kell elszámolni.
(3) Az  engedélyezés során a  Vtv. 165.  § (8)  bekezdés d) és e)  pontjában foglalt feltételeket a  Magyarországon 
letelepedett kérelmező esetében a vámhatóság saját közhiteles hatósági nyilvántartásai alapján vizsgálja.”

 (4) Az R2. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) A hitelkamat felszámítása során fizetendő kamat összegét – a részletek gyakoriságától függően – havi vagy 
negyedéves időtartamokra előre napi kamatszámítással kell megállapítani úgy, hogy a részletfizetésben részesített 
tőke összege a második részlettől kezdődően a korábban megfizetett tőkerész összegével csökken, a napok száma 
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pedig havi törlesztésnél a  hónap napjainak számával, negyedéves törlesztésnél a  negyedév napjainak számával 
egyezik meg.
(2) A felszámított hitelkamatot a tőke törlesztésével egyidejűleg kell teljesíteni. Ha az adós a kedvezmény feltételeit 
vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt 
egy összegben azonnal esedékessé válik.”

 (5) Az R2. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vám-árunyilatkozat elektronikus adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával (elektronikus vám-árunyilatkozat) 
történő benyújtása esetén a  vám-árunyilatkozat elfogadásához, illetve az  áru átengedéshez kapcsolódó 
dátumot és azonosítószámot elektronikus üzenet formájában adja meg az  illetékes vámhivatal az  elektronikus 
vám-árunyilatkozatot beküldő részére.”

 (6) Az R2. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  behozatali vagy kiviteli vám és egyéb teher fizetési kötelezettség alá eső áruk esetében adott szóbeli 
vám-árunyilatkozat alapján az illetékes vámhivatal vámellenőrzést tart, megállapítja a vámértéket, és a megállapított 
vámérték alapján az illetékes vámhivatal szóban közli a fizetendő vám és egyéb terhek összegét.”

 (7) Az R2. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kijelölt vámszabad területen épületeket, építményeket építeni, az  épületek szerkezetét jelentősen 
megváltoztatni vagy azokat más célra felhasználni csak akkor lehet, ha ezt az  illetékes vámhivatalnál előzetesen 
bejelentették. A bejelentéshez az építési tervek hiteles másolatát is csatolni kell.”

16. §  Az R2.
a) 3.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény  

(a továbbiakban: Vtv.) 23.  § (4)  bekezdése” szövegrész helyébe az  „uniós vámjog végrehajtásáról szóló  
2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 83. § (1) bekezdése” szöveg,

b) a 44. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Vtv. 81. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Vtv. 174. § 
(1) bekezdésében” szöveg, a „Vtv. 81. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Vtv. 174. § (2) bekezdésében” 
szöveg,

c) a 44. § (2) bekezdésében a „Vtv. 81. §-ában” szövegrész helyébe a „Vtv. 174. §-ában” szöveg
lép.

17. §  Hatályát veszti az R2.
a) 1. §-a,
b) 4. alcíme,
c) 8. § (3) bekezdése,
d) 16–17. §-a,
e) 18. § (1) bekezdése,
f ) 19. §-a,
g) 23. § (1) és (2) bekezdése,
h) 23. § (5) bekezdése,
i) 8. alcíme,
j) 10. alcíme,
k) 38. §-a.

9. A vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról szóló 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet 
módosítása

18. § (1) A vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról szóló 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
R3.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 83.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott vámjogi szakértői hatósági vizsgára (a továbbiakban: hatósági vizsga) felkészítő képzésnek  
– a 2447/2015/EU bizottsági végrehajtási rendelet 27. cikkével összhangban – olyan vámjogi hatósági képzés teljesítése 
fogadható el, amelyet a Vtv. 83. § (4) bekezdése szerint nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) vett
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a) a felnőttképzésről szóló törvény szerint szerzett, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 150/2012. Korm. rendelet) 
1.  mellékletében meghatározott, vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés vagy 
vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés megszerzésére irányuló képzésre vonatkozó engedély birtokában 
felnőttképzést folytató oktatási intézmény vagy
b) vámszakmai szövetség
szervez.”

 (2) Az R3. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2) bekezdés c) pontjában meghatározott képzés időtartama minimum 100 tanóra és vizsgatárgykörönként 
nem lehet kevesebb 8 tanóránál. Egy tanóra 45 perc.”

 (3) Az R3. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  képzésen történő részvétel feltétele, hogy a  résztvevő rendelkezzen érettségi végzettséggel és a  6.  § 
(1) bekezdése szerinti igazolás kiállítása céljából hozzájáruljon a természetes személyazonosító- és lakcímadatainak 
a képző szerv általi kezeléséhez.”

 (4) Az R3. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Javítóvizsgát az tehet, aki korábban sikertelen vizsgát tett vagy a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg. 
A szóbeli vizsgarész sikertelensége esetén az írásbeli vizsgarész tekintetében nem kell javítóvizsgát tenni.”

 (5) Az R3. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Bizottság ellátja
a) az e rendeletben meghatározott feladatokat,
b) a  vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a  vámtanácsadók és vámügynökök kötelező 
továbbképzéséről szóló NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti továbbképzési programok kreditpont-
minősítését, valamint
c) a Rendelet szerinti vámszakmai kiadványok kreditpont minősítését.”

19. §  Az R3.
a) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „kérelemre” szövegrész helyébe az „az” szöveg,
b) 2. § (2) és (3) bekezdésében a „Vtv. 23. § (7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Vtv. 83. § (5) bekezdésében” 

szöveg,
c) 9. § (3) bekezdésében a „Vtv. 23. § (9)” szövegrészek helyébe a „Vtv. 83. § (7)” szöveg,
d) 9. § (5) bekezdés e) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,
e) 3. melléklet 3. pont 3.1 alpontjában a „3 kérdés” szövegrész helyébe a „7 kérdés” szöveg
lép.

20. §  Hatályát veszti az R3.
a) 4. § (7) bekezdése,
b) 12. § (5) bekezdése,
c) 1. melléklet 4. pont 4.3. alpontjában a „2014/255/EU számú” szövegrész.

10. A vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök 
kötelező továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet módosítása

21. § (1) A  vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a  vámtanácsadók és vámügynökök kötelező 
továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1–2.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„1. § (1) A vámtanácsadók és vámügynökök nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvétel iránti, 
az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 207. § (1) bekezdése és a 211. § 
(1) bekezdése szerinti bejelentést az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal és mellékletekkel kell benyújtani 
a  kormányzati portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címen. A  vámtanácsadói és vámügynöki tevékenység 
egyidejűleg történő nyilvántartásba vétele egy bejelentéssel is kezdeményezhető.
(2) Ha a  tevékenység végzése a  határon átnyúló tevékenység keretében történik, a  nyilvántartásba vétel iránti 
bejelentést az  (1)  bekezdés szerinti adattartalommal és a  Vtv. 207.  § (5)  bekezdése szerinti mellékletekkel kell 
a nyilvántartásba vételt végző szervezethez benyújtani a kormányzati portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt 
címen.
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2. § (1) Ha a kérelmező vámtanácsadó, és a nyilvántartásba vételhez a Vtv. 207. § (2)–(4) bekezdésében, illetve ha 
a  kérelmező vámügynök, a  Vtv. 211.  § (2)–(4)  bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, valamint az  adatok 
a  szükséges dokumentumokkal alátámasztottak, akkor a  nyilvántartásba vételt végző szervezet a  kérelmezőt  
a Vtv. 208. § (1) bekezdése szerinti vámtanácsadói, illetve a Vtv. 211. § (2) bekezdése szerinti vámügynöki nyilvántartásba 
felveszi.
(2) A  nyilvántartásba vételt végző szervezet a  nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül gondoskodik 
a  vámtanácsadók esetében a  2.  melléklet szerinti, a  vámügynökök esetében a  3.  melléklet szerinti igazolvány – 
kizárólag magyar nyelven történő – elkészíttetéséről és a nyilvántartásba vett személy részére történő megküldéséről.
(3) A vámtanácsadói, illetve a vámügynöki tevékenység végzésére jogosító igazolvány a nyilvántartásba vétel napjától 
számítva 10 évig érvényes.”

 (2) Az R4. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  továbbképzésre kötelezett személy az adott továbbképzési évben valamely, a  (2) és (3) bekezdés szerint 
kreditpontra minősített vámszakmai kiadványt vásárol, annak a minősítés során meghatározott kreditpont-értéke, 
de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható az  adott évi továbbképzés teljesítésébe, amennyiben a  továbbképzésre 
kötelezett a kiadvány megvásárlását igazoló számla másolatát csatolja a 10. § szerinti nyilatkozathoz.”

 (3) Az R4. 10–11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„10.  § A  Vtv. 208.  § (8)  bekezdése szerinti továbbképzésen való részvétel teljesítéséről szóló nyilatkozatot 
a nyilvántartásba vételt végző szervezethez – a kormányzati portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címen – kell 
benyújtani. A nyilatkozathoz a továbbképzésen való részvétel 6. § (3) bekezdése szerinti igazolást, illetve a 8. § és 9. § 
szerinti igazolásokat mellékletként csatolni kell legkésőbb az adott továbbképzési évet követő év január 31-ig.
11. § A nyilvántartásba vételt végző szervezet az e rendelet szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával 
kapcsolatos tevékenységeket, valamint a továbbképzésre vonatkozó követelmények teljesítését ellenőrizheti.”

 (4) Az R4. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Vtv. 209. § (6) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj összege 9000 forint. A vámtanácsadói és vámügynöki 
tevékenység egyidejűleg történő nyilvántartásba vételéhez a díjat külön-külön kell megfizetni.”

 (5) Az R4. a következő 4/A. alcímmel egészül ki:
„4/A. Átmeneti rendelkezések
13/A. § Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás 
rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelettel módosított 2.  § (3)  bekezdés 
hatálybalépése előtt a  2016. május 1-jét követően kiadott vámtanácsadói és vámügynöki igazolványok 2028. 
december 31-ig érvényesek.”

22. §  Az R4.
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „Vtv. 115. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „Vtv. 208. § (9) bekezdése” 

szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „Vtv. 115. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe a „Vtv. 208. § (10) bekezdése” 

szöveg,
c) 3. § (2) bekezdésében a „Vtv. 115. § (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „Vtv. 208. § (11) bekezdése” szöveg,
d) 4.  § (3)  bekezdésében a „Vtv. 116.  § (1)  bekezdés j)  pontja” szövegrész helyébe a „Vtv. 209.  § (2)  bekezdés 

c) pontja” szöveg,
e) 5. § (1) és (2) bekezdésében a „Vtv. 115. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „Vtv. 208. § (8) bekezdése” szöveg,
f ) 6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „által minősített továbbképzési program” szövegrész helyébe az  „által 

kreditpontra minősített továbbképzési program” szöveg,
g) 1.  melléklet II. rész a)  pont aa)  alpontjában és b)  pont ba)  alpontjában az „1 darab 2,5×3,2 cm méretű, jó 

minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban) benyújtott, 6 hónapnál nem régebbi 
igazolványkép,” szövegrész helyébe az „1 darab, 6 hónapnál nem régebbi, igazolványkép 2,5×3,2 cm méretű 
fotópapíron vagy elektronikus úton, legalább 300 dpi felbontású „JPEG” formátumban,” szöveg

lép.
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23. §  Hatályát veszti az R4.
a) 4. § (1) és (2) bekezdése,
b) 12. § (1), (7) és (8) bekezdése.

11. A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló  
47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosítása

24. §  A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.)  
NGM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:
„19.  § Az  5.  § (2)  bekezdését és a  8.  §-t a  2016. december 15-ig benyújtott kérelmek alapján létrejött támogatási 
jogviszonyokra azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a szolgáltató az új terminálokat 2018. április 15-ig köteles telepíteni,
b) a  támogatással érintett kártya-elfogadói szerződések 8.  § szerinti adatairól vezetett, elkülönített, analitikus 
nyilvántartás adatait 2018. május 15-ig köteles továbbítani az eAdaton keresztül a kezelő szerv részére.”

12. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2–14. §, a 15. § (1) bekezdése és (3)–(7) bekezdése, a 16–20. §, a 21. § (1)–(3) bekezdése és (5) bekezdése, a 22–23. §, 

a 26. § és a 28. § a)–f ) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 15. § (2) bekezdése és a 21. § (4) bekezdése 2018. február 1-jén lép hatályba.
 (4) Az 1. § 2018. április 1-jén lép hatályba.
 (5) A 28. § g) pontja 2018. június 1-jén lép hatályba.

26. §  A 21.  § a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

27. §  Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az  Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

28. §  Hatályát veszti
a) a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az  éves jelentéstételi 

kötelezettségnek, a  díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az  eljárás részletes 
szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet,

b) a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a  díj megfizetésének és 
visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a  döntési eljárás részletes szabályairól szóló 
39/2006. (XII. 25.) PM rendelet,

c) a jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a  jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus 
úton történő teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI. 12.) PM rendelet,

d) a kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a  legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének 
megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet,

e) az Európai Unió területére belépő, vagy azt elhagyó készpénz ellenőrzésének végrehajtásáról, annak részletes 
szabályairól, valamint a kiszabott bírság bevételezésének rendjéről szóló 35/2013. (IX. 3.) NGM rendelet,

f ) az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet,

g) a taxaméterek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelete
az egyes önkormányzati adózási, illetékezési és jövedelemadózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (1) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. § a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (3) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (3) bekezdésében,
a 7. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (8) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok 
tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

1. § (1) Az  önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  önkormányzati adóhatóságnak (a  továbbiakban: adóhatóság) a  hatáskörébe tartozó adókra az  1–9.  és 
a  15–17.  mellékletben szereplő nyomtatványok alapján kell az  adatbejelentési, bevallási nyomtatványokat 
rendszeresítenie. Az  adóhatóság az  adatbejelentési, bevallási nyomtatványokat kizárólag az  önkormányzati 
adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a  fizetendő adó 
megállapítása érdekében egészítheti ki.”

 (2) Az R1. 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]
„b) az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 2016. évben kezdődő adóévre a 18. melléklet, 
a 2017. évben kezdődő adóévre a 23. melléklet, a 2018. évben kezdődő adóévre a 24. melléklet,”
(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)

 (3) Az R1. 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]
„d) a  gépjárműadóról szóló adatbejelentésre a  13.  melléklet, a  kombinált áruszállításról szóló bejelentésre 
a 14. melléklet,”
(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)

 (4) Az R1. 1. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]
„i) az előrehozott adó utáni bevallásra a 19. melléklet”
(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)

2. § (1) Az R1.
1. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel,
2. a 2. melléklet szerinti 24. melléklettel
egészül ki.

 (2) Az R1.
1. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet,
2. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet,
3. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,
4. 13. melléklete helyébe a 6. melléklet,
5. 17. melléklete helyébe a 7. melléklet,
6. 19. melléklete helyébe a 8. melléklet
lép.
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 (3) Az R1.
1. 9. melléklete a 9. melléklet,
2. 15. melléklete a 10. melléklet,
3. 20. melléklete a 11. melléklet,
4. 22. melléklete a 12. melléklet,
5. 23. melléklete a 13. melléklet
szerint módosul.

2. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára  
behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának,  
valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló  
37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet módosítása

3. § (1) Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, 
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 
37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzati adóhatóság a feladatellátásának teljesítéséhez az alábbi nyilvántartásokat hozza létre:)
„d) az adózónkénti és közterhenkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési és bevallási nyilvántartás,”

 (2) Az R2. 2. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzati adóhatóság a feladatellátásának teljesítéséhez az alábbi nyilvántartásokat hozza létre:)
„j) az elektronikus ügyintézéshez szükséges hatósági adatszolgáltatások nyilvántartása,”

 (3) Az R2. 2. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzati adóhatóság a feladatellátásának teljesítéséhez az alábbi nyilvántartásokat hozza létre:)
„m) a biztosítási és ideiglenes biztosítási intézkedések nyilvántartása,”

4. § (1) Az R2. 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:]
„a) Az adózói törzsadat-nyilvántartás tartalmazza az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, 
bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a  továbbiakban: PM  rendelet) 
22. mellékletében meghatározott adatokat, továbbá a vállalkozó adózó esetében, ha a vállalkozó adózó cégbejegyzési 
eljárás alatt áll, akkor a „b.a.”, ha csődeljárás alatt áll, akkor a „cs.a.”, ha felszámolási eljárás alatt áll, akkor az „f.a.”, ha 
végelszámolási eljárás alatt áll, akkor a „v.a.”, illetve ha kényszertörlési eljárás alatt áll, akkor a „kt.a.” jelölést, továbbá 
valamennyi adózó esetében az önkormányzati adófeldolgozó program által generált technikai azonosítót.”

 (2) Az R2. 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:]
„d) Az adózónkénti és közterhenkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési és bevallási nyilvántartás 
tartalmazza az adózó által benyújtott bejelentkezés, adatbejelentés, bevallás, változás-bejelentés, nyilatkozat tényét 
és időpontját, továbbá az adózó által valamennyi bejelentett és bevallott adatot. Az adózónkénti és közterhenkénti 
bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési és bevallási nyilvántartást az önkormányzati adóhatóságok által 
rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló miniszteri rendelet tartalmi, formai és logikai 
felépítésének megfelelően kell kialakítani és vezetni.”

 (3) Az R2. 3. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:]
„e) Az építményadó, a telekadó külföldön bejegyzett szervezet adóalanyainak nyilvántartása tartalmazza az adózó 
nevét (elnevezését), az adatbejelentéssel érintett ingatlan (adótárgy) címét, helyrajzi számát, továbbá az adóalany 
szervezet tagjainak (részvényeseinek) nevét, illetőségét, adóazonosító jelét, adószámát, külföldi adóazonosító számát, 
székhelyének, telephelyének címét.”

 (4) Az R2. 3. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:]
„j) Az  elektronikus ügyintézéshez szükséges hatósági adatszolgáltatások nyilvántartása tartalmazza az  Art. 89.  § 
(1) bekezdés b) pontja szerint az önkormányzati adóhatóság megkeresése alapján a Központi Ügyfél-regisztrációs 
Nyilvántartás vezetéséért felelős szerv által a részére megküldött ügyfél-kaput létesítő személyek adatait, továbbá 
az önkormányzati adóhatóság előtt indítható elektronikus ügyek fajtáit.”
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5. §  Az R2. 6. alcím címe helyébe a következő cím lép:
„6. Adatszolgáltatás a Hivatali Kapu azonosítására szolgáló adatokról és a helyi iparűzési adó 
mértékéről”

6. §  Az R2. 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Kincstár a  hozzá beérkezett adatokat feldolgozza és települések szerinti bontásban (a  településhez tartozó 
KSH kód hozzárendelésével) elektronikus úton feldolgozható formátumban az  állami adó- és vámhatóság részére 
havonta, az adatszolgáltatást követő hónap 5. napjáig elektronikus úton megküldi.”

7. §  Az R2. 6. alcíme a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B. § A Kincstár a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 42/B. §-a szerint nyilvántartott és 
a honlapján közzétett adórendeleti adatokból – a 7/A. § (2) bekezdés szerinti módon és időpontig – adatot szolgáltat 
az állami adó- és vámhatóságnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza:
a) a helyi iparűzési adót bevezető települési önkormányzat elnevezését, székhelyét, KSH-kódját,
b) az állandó jellegű helyi iparűzési adó mértékét, az adómérték hatálybalépésének napját.”

8. § (1) Az R2. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nemzetgazdasági ágazatokat a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere 2008. január 1-jétől 
hatályos szövege, az építményfajtákat a PM rendelet 1. melléklete szerint kell meghatározni.”

 (2) Az R2. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  önkormányzati adóhatóság az  ingatlanokat terhelő építményadóról és telekadókról szóló adatbejelentés 
benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 45 napon belül adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóságnak 
a települési önkormányzat illetékességi területén
a) a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén az 500 millió forint forgalmi értéket elérő ingatlannal,
b) a Htv. szerinti hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén az 1000 m2-t elérő épülettel,
c) a 10 000 m2-t elérő telekkel
rendelkező, külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés 
arányáról a külföldi szervezetek építményadóról, telekadóról szóló adatbejelentésében feltüntetett adatok alapján.”

9. §  Az R2. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § A Kincstár a 7/B. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatását – a 7/B. § (1) bekezdés a) és b) pont szerinti 2017. és 
2018. évi adatok vonatkozásában – első ízben 2018. január 15-éig teljesíti az állami adó- és vámhatóságnak.”

10. §  Az R2.
1. 3.  § g)  pontjában a „jogerőre emelkedésének időpontját” szövegrészek helyébe a „jogerőre emelkedésének 

vagy véglegessé válásának időpontját” szöveg,
2. 3. § i) pontjában az „Art. 3. melléklet G) alcím 2–5. pontjában” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 

2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 87–88. §-okban” szöveg,
3. 3.  § m)  pontjában a  „biztosítási intézkedés” szövegrészek helyébe a  „biztosítási, ideiglenes biztosítási 

intézkedések” szöveg,
4. 3.  § n)  pont nc)  alpontjában a  „jogerőre emelkedésének időpontját” szövegrész helyébe a  „jogerőre 

emelkedésének vagy véglegessé válásának időpontját” szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti az R2. 7. §-a.

3. Az illeték megállapításának mellőzéséről szóló 40/2001. (XI. 7.) PM rendelet módosításáról szóló 
35/2003. (XII. 19.) PM rendelet hatályon kívül helyezése

12. §  Hatályát veszti az  illeték megállapításának mellőzéséről szóló 40/2001. (XI. 7.) PM rendelet módosításáról szóló 
35/2003. (XII. 19.) PM rendelet.
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4. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

13. §  Az eljárási illetékek megfizetésének és a  megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) 
PM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya)
„f ) a Kúriára, az ítélőtáblákra, a törvényszékekre,”
(terjed ki.)

14. §  Az R4. 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A. § (1) Az eljáró hatóság – az önkormányzat és a jegyző kivételével – az illeték megfizetéséről szóló fizetési felhívásban 
a Kincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlát vagy az eljáró hatóság kezdeményezésére nyitott 
központosított beszedési számla beszedési alszámláját jelöli meg az illeték megfizetésére szolgáló számlaként.
(2) Az eljáró hatóság az illeték megfizetése tényének ellenőrzése érdekében – az önkormányzat és a jegyző kivételével 
– legalább havonta elektronikus úton megkeresi a Kincstárt. A Kincstár a megkereséstől számított 15 napon belül közli 
az eljáró hatósággal a megfizetett illeték összegét és a megfizetés időpontját.”

15. §  Az R4. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A.  § (1) A  közjegyző által fizetési meghagyásos eljárásban és a  fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási 
eljárásban hozott határozat ellen elektronikus úton benyújtott fellebbezés utáni bírósági eljárási illetéket átutalással 
kell megfizetni az  illetékes törvényszék Kincstárnál vezetett – a  bíróságok központi honlapján közzétett – illeték-
bevételi számlájára.
(2) Az  átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az  eljáró bíróságnak a  bírósági végrehajtási ügyvitelről és 
pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott jelzőszámát (a továbbiakban: 
jelzőszám) és az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, továbbá a fellebbezéssel támadott határozat ügyszámát 
és az ügyszámmal egy sorban, ahhoz törtvonallal kapcsolva feltüntetett sorszámot (a továbbiakban együtt: ügyszám).
(3) A bírósági eljárásban elektronikus úton eljáró fél az  illetéket az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren 
keresztül vagy az illetékes bíróság Kincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára átutalással fizeti meg. Átutalás esetén 
a közleményrovatban fel kell tüntetni az eljáró bíróság jelzőszámát és az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, 
a beadvány bírósági érkeztetési azonosító számát és – ha az ismert a – lajstromszámát. Átutalás esetén az illetéket 
annak a  bíróságnak az  illetékbevételi számlájára kell megfizetni, amely bíróság előtti eljárásban az  illetékfizetési 
kötelezettség keletkezik.
(4) Amennyiben az  illetéket az elektronikus úton eljáró fél a bíróság Kincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára 
történő átutalással fizeti meg
a) a fellebbezési illetéket
aa) ha a fellebbezett határozatot járásbíróság, kerületi bíróság, közigazgatási és munkaügyi bíróság vagy törvényszék 
hozta, a határozatot hozó bíróság székhelye szerinti törvényszék;
ab) ha a fellebbezett határozatot ítélőtábla hozta, a határozatot hozó ítélőtábla;
b) a csatlakozó fellebbezési illetéket a fellebbezési eljárást lefolytató törvényszék vagy ítélőtábla;
c) a felülvizsgálati illetéket a felülvizsgálati kérelemmel érintett határozatot hozó elsőfokú bíróság székhelye szerinti 
törvényszék;
d) a csatlakozó felülvizsgálati illetéket a Kúria
illetékbevételi számlájára kell teljesíteni.
(5) A  jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben elektronikus úton 
eljáró fél az  illetéket – a  technikai feltételek megléte esetén – az  Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren 
keresztül vagy az önkormányzati adóhatóság illetékbevételi számlája javára átutalással fizeti meg. Átutalás esetén 
a közleményrovatban fel kell tüntetni az eljáró bíróság jelzőszámát és az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, 
továbbá a birtokvédelmi határozat számát.
(6) Amennyiben a bírósági illetéket a bírósági eljárást megelőző más szerv vagy hatóság eljárására tekintettel kell 
leróni, az elektronikus úton eljáró fél az illetéket a Kincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számla 
vagy az  eljáró szerv, hatóság kezdeményezésére nyitott központosított beszedési számla beszedési alszámlája 
javára fizeti meg átutalással vagy – a  technikai feltételek megléte esetén – az  Elektronikus Fizetési és Elszámolási 
Rendszeren keresztül. Átutalás esetén a közleményrovatban fel kell tüntetni az eljáró bíróság jelzőszámát és az eljárási 
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illetékfizetésre kötelezett fél nevét, továbbá az adott szerv vagy hatóság előtti ügy ügyszámát és azon döntés vagy 
intézkedés alszámát, amely okán az illetékfizetési kötelezettség keletkezett.
(7) Ha a fél a bírósági eljárás illetékét a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény vagy a cégnyilvántartásról, 
a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 119.  §-a alapján elektronikus úton 
kezdeményezett eljárásokban átutalással fizeti meg, a közleményrovatban fel kell tüntetni az érintett (az adós, illetve 
a törölt cég) nevét, cégjegyzékszámát, az eljárást kezdeményező fél nevét, cégjegyzékszámát és az eljárás tárgyát. 
Amennyiben a fél ezekben az eljárásokban elektronikus úton jogorvoslati kérelmet terjeszt elő, átutalással történő 
fizetés esetén a közleményrovatban az illetékfizetésre köteles fél nevét és cégjegyzékszámát, valamint a jogorvoslat 
tényét, az ügy ügyszámát és a jogorvoslattal támadott határozat alszámát kell feltüntetnie.
(8) Az  átutalással történő illetékfizetés tényét az  eljáró bíróság, a  bírósági eljárást megelőzően eljáró más szerv, 
hatóság és a  jegyző a Kincstártól kapott illetékbevételi számlakivonat adatai alapján, a számlaforgalomba történő 
betekintéssel, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül történő illetékfizetés tényét a 6/B. § szerint 
ellenőrzi. A bírósági eljárást megelőzően eljáró más szerv, hatóság, jegyző az  iratok polgári perrendtartásról szóló 
törvényben foglaltak szerinti felterjesztésével egyidejűleg az  illeték megfizetésének tényét és a megfizetett illeték 
összegét vagy az illeték megfizetésének elmulasztását közli a bírósággal.
(9) Az (1)–(8) bekezdésben foglaltakat megfelelően kell alkalmazni, ha a fél a bírósági eljárási illetéket nem elektronikus 
úton kezdeményezett eljárásban fizeti meg átutalással vagy az  Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren 
keresztül.”

16. § (1) Az R4. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  ügyfél a  6/A.  § alapján anélkül fizetett illetéket, hogy eljárást kezdeményezett volna, az  átutalással 
megfizetett illeték visszatérítése iránti kérelem az állami adóhatóságnak címezve, annál a bíróságnál terjeszthető elő, 
amelynek illetékbevételi számlájára az  illetéket megfizették. A  kérelemben meg kell jelölni az  átutalás közlemény 
rovatában feltüntetett 6/A. § (3) bekezdése szerinti adatokat, a befizető nevét (elnevezését) és lakóhelyét (székhelyét), 
adóazonosító számát, az illetékbevételi számla számát, az átutalással megterhelt számla számát és a terhelés napját. 
A  bíróság a  kérelem megküldésével egyidejűleg az  állami adóhatóságot tájékoztatja arról, hogy a  kérelemben 
megjelölt befizetésre hivatkozással indult-e eljárás, illetve a befizetést bírósági eljárásban felhasználták-e. A bíróság 
által továbbított kérelem alapján az illeték visszatérítése ügyében az állami adóhatóság az adó-visszatérítés általános 
szabályai szerint jár el, és az illetéket saját illetékbevételi számlájáról téríti vissza.”

 (2) Az R4. 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az  ügyfél az  Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer használatával a  6/A.  § alapján anélkül fizetett 
illetéket, hogy eljárást kezdeményezett volna, a (4) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
a kérelemben meg kell jelölni a befizetés pénzügyi azonosítóját, és ha az a pénzügyi azonosítótól eltérő, a tranzakciós 
azonosítóját is, a befizető nevét (elnevezését) és lakóhelyét (székhelyét), adóazonosító számát, a fizetéssel megterhelt 
számla számát és a terhelés napját. A bíróság az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer felhasználói felületén 
elektronikus úton lekérdezi az  eljárási illeték megfizetésének tényét, és a  lekérdezés eredményének megfelelően 
a  kérelem megküldésével egyidejűleg az  állami adóhatóságot tájékoztatja arról, hogy a  kérelemben megjelölt 
befizetésre hivatkozással indult-e eljárás, illetve a befizetést bírósági eljárásban felhasználták-e.”

17. §  Az R4.
1. 5. § (4) és (5) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,
2. 6. § (1) bekezdésében az „eljáró szerv” szövegrész helyébe az „önkormányzat és a jegyző kivételével az eljáró 

szerv” szöveg
lép.

5. Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról 
és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

18. § (1) Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről 
szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a  továbbiakban: R5.) 2.  § (3)  bekezdés záró szövegrészében és a  2.  § 
(4) bekezdésében a „folyószámláján” szövegrész helyébe az „adószámláján” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az R5. 5. §-a.
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6. Az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és 
az újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának mellőzéséről szóló  
10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet módosítása

19. §  Hatályát veszti az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és az újjáépítések 
körében felmerült illeték megállapításának mellőzéséről szóló 10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet 5/A. §-ában az „1952. 
évi III.” szövegrész.

7. Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló  
15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet módosítása

20. §  Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet 6. § 
(1) bekezdés b) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „jogerős vagy véglegessé vált” szöveg lép.

8. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló  
32/2017. (X. 18.) NGM rendelet módosítása

21. §  A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet
1. 1.  § (3)  bekezdésében az „e rendelet szerinti nyilvántartása tartalmazza annak alátámasztását” szövegrész 

helyébe a  „csak abban az  esetben mentesül az  e  rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség alól, ha 
alátámasztja” szöveg,

2. 4. § (4) bekezdés b) pontjában az „ügyletben” szövegrész helyébe az „ellenőrzött ügyletben” szöveg,
3. 4. § (13) bekezdésében a „módosítás, javítás és” szövegrész helyébe a „módosítás és” szöveg
lép.

9. Záró rendelkezések

22. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
„2. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

 
 

 
1. melléklet a(z) …/2017. ( . ) NGM rendelethez 

 
 „2. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 

 
ADATBEJELENTÉS 

a reklámhordozó utáni építményadóról 
 

FŐLAP 
 

Benyújtandó a reklámhordozó fellelhetősége szerinti __________________önkormányzati 
adóhatósághoz 

 
(Benyújtandó a reklámhordozó fellelhetősége szerinti települési önkormányzati, 

fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. 
A reklámhordozó utáni építményadóról 

településenként egy adatbejelentést kell benyújtani) 
 

 
 

I. Adótárgyakra vonatkozó adatok 
 

 
1. Adótárgyak száma: ___db 
2. Az adatbejelentéshez benyújtott betétlapok száma: ___db 

 
 

 
II. Az adóalany adatai: 
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1. Az adatbejelentő neve, szervezet neve:__________________________________________________ 

 
2. Születési helye: _________________________________________________________város/község 

 
3. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 

 
4. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________ 

5. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

6. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

7. Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 
 

8. Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

9. Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

10. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): 
_________________________________________________________________________________ 
 
Telefonszáma: _______________________, e-mail címe:    _________________________________ 

 
 

 
III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 
aláírása 

Jelölje X-szel: 
 □ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az 

adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett 
pénzügyi képviselő 
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 Betétlapok száma: __, Oldalszám: __/__. 
 

BETÉTLAP 
a reklámhordozó utáni építményadóról 

 
 

I. Az adótárgyakra vonatkozó adatok 

Sor-
szám 

A reklámhordozó 
fellelhetősége 

(Címe) 

Helyrajzi 
szám 

 

Adóalap 
(m2) 

Az 
adómentesség 

jogcíme 

Az 
adókedvezmény 

jogcíme 

A változás jellege1 
*Ebben az oszlopban a 

változás kódját vagy 
szövegesen a változás 
jellegét kell feltüntetni. 

Az adókötelezettség 
keletkezésére (K1, K2, 

K3), 
változására (V1, V2), 

megszűnésére (M1, M2, 
M3)  

okot adó időpont 
(év, hó, nap) 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

10.        
11.        

12…*        
1.Változásjellegek: K1 – Új reklámhordozó létesítése, K2 – reklámhordozó szerzése, K3 – adóbevezetés. V1 – Adóalap változás, V2 – egyéb. M1 – Reklámhordozó lebontása, M2 
– reklámhordozó eltávolítása, M3 – reklámhordozó megsemmisülése. 
*Amennyiben a településen tizenkettőnél több adótárgyról kell bevallást benyújtani, akkor egy másik betétlapot is ki kell tölteni! 

_______________________________  ________________________________________ 
helység év hó nap Az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

”
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2. melléklet a(z) …/2017. ( . ) NGM rendelethez 

  

„24. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 
BEVALLÁS 

 
a helyi iparűzési adóról 

állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 

FŐLAP 
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________________________ önkormányzat 

illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről 

 
I. Bevallás jellege 

1. □ Éves bevallás 

2. □ Záró bevallás 

3. □ Előtársasági bevallás 
4. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 
5. □ Év közben kezdő adózó bevallása 
6. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi 

bevallása 
7. □ A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő 

bevallása 
8. □ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal 

rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása

9. □ A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó 
jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 

10. □ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás 
11. □ A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása 
12. □ A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása 

(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az 
adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)

13. □ Önellenőrzés 
 
 
 
 

2. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
 „24. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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II. Bevallott időszak  
 

 □□□□ év □□ hó □□ naptól- 

□□□□ év □□ hó □□ napig. 
 

III. Záró bevallás 

1. □ Felszámolás 

2. □ Végelszámolás 

3. □ Kényszertörlés 

4. □ Adószám törlése 

5. □ Átalakulás, egyesülés, szétválás 

6. □ A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése 

7. □ Hatósági megszüntetés 

8. □ Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a 
kérelem bejegyzés előtti visszavonása 

9. □ Székhely áthelyezése 

10. □ Telephely megszüntetése 

11. □ Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése 

12. □ Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése 

13. □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság év közben való keletkezése 

14. □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése 

15. □ A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése 

16. □ Egyéb: ________________ 
 

 
IV. A bevallásban szereplő betétlapok 

A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ H □ I □ J □ 
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V. Adóalany 
1. Adóalany neve (cégneve):  ____________________________________________________ 
2. Születési helye: ___________________________________________________város/község 
3. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 
4. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________ 

5. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

6. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
7. Székhelye, lakóhelye: ______________________________________________város/község 

______________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
8. Az adóbevallást kitöltő neve (,ha az nem azonos az adóalannyal): 

__________________________________________________________________________ 
9. Telefonszáma: ______________________________________________________________ 

10. E-mail címe:    ______________________________________________________________ 
 

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata  
Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom: 

a) □ a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként 

b) □ az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként 

c) □ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként 

d) □ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként 
 

 
 

VII. Az adó 
 

(a 29. sor kivételével forintban)
 

1. A Htv. szerinti  vállalkozási szintű  
éves nettó árbevétel (részletezése külön 
lapon található): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Eladott áruk beszerzési értékének, 

közvetített szolgáltatások értékének 
figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) 
bekezdésének hatálya alá nem tartozó 
adóalany esetén: „E” lap II/7. sor) 
együttes összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3. Az alvállalkozói teljesítések értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Anyagköltség:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti 

fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen 
költsége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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6. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – 
adóalap  
[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) 
bekezdés alkalmazása esetén: „E” jelű lap 
III/11. sor]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Szokásos piaci árra való kiegészítés 

miatti korrekció (+,-)*: □ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az I 

jelű betétlap VII. pontjának 1. pontja 
vagy VIII. pontjának 1. pontja szerinti 
áttérési különbözet összege (+,-)* 
[részletezése az I jelű betétlapon 
található]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál 
számviteli önellenőrzési különbözet     
(+,-)*: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
10. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó 

adóalap-mentesség:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
11. A foglalkoztatás csökkentéséhez  

kapcsolódó adóalap-növekmény: □ □□□ □□□ □□□ □□□
12. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási 

szintű - adóalap [6+7+8+9-10+11]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
13. Az önkormányzat illetékességi területére 

jutó  a 12. sorban lévő adóalap 
megosztása szerinti  települési szintű 
adóalap: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
14. Adómentes adóalap önkormányzati 

döntés alapján [Htv. 39/C. § (2) 
bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
15. Adómentes adóalap önkormányzati 

döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) 
bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
16. Az önkormányzati rendelet szerinti 

adóköteles adóalap (13-14-15): □ □□□ □□□ □□□ □□□
17. Adóalapra jutó iparűzési adó összege  

(16. sor x __________ %): □ □□□ □□□ □□□ □□□
18. Önkormányzati döntés szerinti 

adókedvezmény  
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
19. Önkormányzati döntés szerinti 

adókedvezmény [Htv. 39/C. § (4) 
bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
20. Az ideiglenes jellegű iparűzési 

tevékenység után az adóévben megfizetett 
és az önkormányzatnál levonható 
adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
  



2. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 179

 

21. A ráfordításként, költségként az adóévben 
elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege 
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja 
szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
22. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
23. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
24. Az önkormányzati döntés szerint 

a vállalkozó az adóévben elszámolt 
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy 
kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 
10%-ának településre jutó hányada 
[Htv. 40/A. § (3) bekezdése]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

25. Az iparűzési adófizetési kötelezettség 
[17-(18+19+20+21+22+23+24)]: □ □□□ □□□ □□□ □□□

26. Az önkormányzatra jutó adóátalány 
összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□

27. Külföldön létesített telephelyre jutó 
adóalap: □ □□□ □□□ □□□ □□□

28. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a: □ □□□ □□□ □□□ □□□
29. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó 

létszámnövekmény (főben kifejezett 
adat): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
VIII. Adóelőlegek bevallása 

 
1. Előlegfizetési időszak:  

□□□□ év □□ hó □□ naptól- □□□□ év □□ hó □□ napig. 

2. Első előlegrészlet. Esedékesség: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
2.1. Összeg (forintban): □□□ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Második előlegrészlet. Esedékesség: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

3.1. Összeg (forintban): □□□ □□□ □□□ □□□ □□□
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IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 

megfelelnek 
 

 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

 
 
 
 
 
 

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) 
nyújtja be, jelölje X-szel*: 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni. 

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 

 
„A” JELŰ BETÉTLAP 

 
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint 
készítő adóalany esetén] 

 
 

I. Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 
 

II.  Nettó árbevétel 
 

 
(forintban)

 
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó 

árbevétel [2-3-4-5-6-7]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
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2. A számviteli törvény, az Szja. törvény 
hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs 
felárral növelt ellenérték szerinti nettó 
árbevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Jogdíjbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve 

egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki 
adó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Egyéb ráfordítások között kimutatott 

regisztrációs adó, az alkoholos italok utáni 
népegészségügyi termékadó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
5.1. Az 5. sorból a regisztrációs adó: □ □□□ □□□ □□□ □□□
5.2. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni 

népegészségügyi termékadó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Felszolgálási díj árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Főtevékenységként sporttevékenységet 

végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás 
nettó árbevételt csökkentő tétele*: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany 
választása szerint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.cikkének a csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló 
rendelet) szabályaival összhangban, vagy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.), és 
az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális 
örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott 
támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok 
tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) szerinti, sportlétesítményekre 
nyújtott működési támogatásnak minősül. A támogatás igénybevételéről e bevallásban nyilatkozni kell! 

 
 
II/A.  Nyilatkozat 
a 
 
Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó 
árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint 

 □ a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy 

 □ a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével  
összhangban veszem igénybe. 
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„B” JELŰ BETÉTLAP 
 

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása 
 

 
I. Adóalany 

 

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II. Nettó árbevétel 

(forintban)
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 

nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8-9]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás 

nettó árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Befektetési szolgáltatás bevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Fedezeti ügyletek 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Alapügyletek (fedezett tételek) 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Fizetett kamatok és kamatjellegű 

ráfordítások: □ □□□ □□□ □□□ □□□
9. Pénzügyi lízingbe adott eszköz után 

elszámolt elábé: □ □□□ □□□ □□□ □□□
  
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„C” JELŰ BETÉTLAP 
 

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása 
 

 
I. Adóalany 

 

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II.  Nettó árbevétel 

 (forintban)
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 

nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Biztosítástechnikai eredmény: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Nettó működési költség: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Befektetésekből származó 

biztosítástechnikai ráfordítások (csak 
életbiztosítási ágnál) és az egyéb 
biztosítástechnikai ráfordítások együttes 
összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Fedezeti ügyletek 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Alapügyletek (fedezett tételek) 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, 

befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 
22. pont c) alpontja szerint egyéb növelő 
tételek: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Htv. 52. § 22. pont c) alpontjában foglalt 

csökkentések: □ □□□ □□□ □□□ □□□
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„D” JELŰ BETÉTLAP 

 
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 
Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása 

 
 

I. Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□  

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II.  Nettó árbevétel 

 (forintban)
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 

nettó árbevétel [2+3+4+5+6]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Befektetési szolgáltatási tevékenység 

bevételei: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Nem befektetési szolgáltatási 

tevékenység bevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Kapott kamatok és kamatjellegű 

bevételek együttes összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Fedezeti ügyletek nyereségének/ 

veszteségének nyereségjellegű 
különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Alapügyletek (fedezett tételek) 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„E” JELŰ BETÉTLAP 

    2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
  folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  

  iparűzési adóbevalláshoz 

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített 
     szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja 
 

 
I.  Adóalany 

A Htv. 39. § (6), (10) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozás tagja: □ 
Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II. A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 

(forintban) 
 

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) 
összesen: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 

szerinti export árbevételhez kapcsolódó 
elábé és közvetített szolgáltatások értéke 
(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó 
árbevételű vállalkozónak nem kell 
kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti közfinanszírozásban részesülő 
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó 
elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-
ellátónál a dohány bekerülési értéke (500 M 
Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű 
vállalkozónak nem kell kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci 
ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és 
továbbértékesített, a számvitelről szóló 
törvény szerinti eladott áruk beszerzési 
értékeként elszámolt földgáz és 
villamosenergia beszerzési értéke (500 M 
Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű 
vállalkozónak nem kell kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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6. A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján 
(sávosan) megállapított, levonható elábé és 
közvetített szolgáltatások értéke együttes 
összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó 
árbevételű vállalkozónak nem kell 
kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített 
szolgáltatások értékének együttes összege 
[legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó 
esetén: (1+2), 500 M Ft  feletti nettó  
árbevétel esetén: (3+4+5+6)]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

III. A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén 
(forintban) 

1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes 
nettó árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által 
figyelembe vehető összes anyagköltség, 
alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, 
alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés 
adóévben elszámolt közvetlen költsége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

3. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes 
eladott áruk beszerzési értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes 
közvetített szolgáltatások értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti export árbevételhez kapcsolódó 
összes elábé és közvetített szolgáltatások 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti közfinanszírozásban részesülő 
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó 
elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-
ellátónál a dohány bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti földgázpiaci és villamos energia 
piaci ügyletek elszámolása érdekében 
vásárolt és tovább értékesített, a 
számvitelről szóló törvény szerinti eladott 
áruk beszerzési értékeként elszámolt 
földgáz és villamos energia beszerzési 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

8. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4) 
és (5) bekezdése alapján (sávosan) 
megállapított, levonható elábé és közvetített 
szolgáltatások értéke együttes összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen 
figyelembe vehető eladott áruk beszerzési 
értékének és a közvetített szolgáltatások 
értékének együttes összege [5+6+7+8]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A kapcsolt vállalkozások összesített pozitív 
előjelű különbözete (adóalap) [1-2-9]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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11. Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű 
adóalap  
[„E” jelű betétlap III. /10. sor x („A” vagy 
„B” vagy „C” vagy „D” jelű betétlap II/1. 
sor  ÷ „E” jelű betétlap III./1. sor)]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

 
 

_____________________ □□□□ □□ □□  
_________________________ 

helység év hó nap az adózó vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása 

 

„F” JELŰ BETÉTLAP 
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  
iparűzési adóbevalláshoz 

A vállalkozási szintű adóalap megosztása 
 

 
I.  Adóalany 

 
Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II. Az alkalmazott adóalap megosztási módszere 

 

1. □ A Htv. melléklet 1.1. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás 

2. □ A Htv. melléklet 1.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás 

3. □ A Htv. melléklet 2.1. pontja szerinti megosztás 

4. □ A Htv. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás 

5. □ A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás 

6. □ A Htv. melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás 

7. □ A Htv. melléklet 2.4.2. pontja szerinti megosztás 
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III. A megosztás 

 

(A 7-8. és a 11-16. sorok kivételével 
forintban)

1. A vállalkozás által az adóévben – a Htv. 
melléklete szerint – figyelembeveendő 
összes személyi jellegű ráfordítás összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén foglalkoztatottak után az adóévben 
– a Htv. melléklete szerint – 
figyelembeveendő személyi jellegű 
ráfordítás összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, 
telephely szerinti településekhez tartozó – a 
Htv. melléklete szerinti – összes 
eszközérték összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén figyelembeveendő – a Htv. 
melléklete szerinti – eszközérték összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- 
vagy földgázkereskedő villamosenergia 
vagy földgáz végső fogyasztók részére 
történő értékesítésből származó összes 
számviteli törvény szerinti nettó árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. Az 5. sorból az önkormányzat illetékességi 
területére jutó számviteli törvény szerinti 
nettó árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Villamosenergia-elosztó hálózati 
engedélyes és földgázelosztói engedélyes 
esetén az összes végső fogyasztónak 
továbbított villamosenergia vagy földgáz 
mennyisége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

8. A 7. sorból az önkormányzat  illetékességi 
területén lévő végső fogyasztónak  
továbbított villamosenergia vagy földgáz 
mennyisége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24. 
pontja] származó, számviteli törvény 
szerinti értékesítés nettó árbevétele és az 
adóév utolsó napján fennálló, építőipari 
tevékenységgel összefüggésben készletre 
vett befejezetlen termelés, félkésztermék, 
késztermék értéke együttes összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pont 
és (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre 
jutó összeg: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
végző vállalkozó távközlési szolgáltatást 
igénybe vevő előfizetőinek száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén található számlázási cím szerinti 
vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
igénybe vevő előfizetők száma:  

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző 
vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység 
szolgáltatási helyeinek száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén található vezetékes szolgáltatási 
helyeinek száma:  

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző 
vállalkozó vezeték nélküli távközlési 
szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek 
száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén található számlázási cím szerinti 
vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
igénybe vevő előfizetők száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

 
 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„G” JELŰ BETÉTLAP 
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  
iparűzési adóbevalláshoz 

Nyilatkozat a túlfizetésről 
 

 
I. Adóalany 

 
1. Adóalany neve (cégneve): ________________________________________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

3. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
4. A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma: 

□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□ 
 

  
II. Nyilatkozat 

 

1. □ Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom. 

2. □ A túlfizetés összegét később esedékes helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

3. □ A túlfizetés összegéből _______________________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes helyi 
iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

4. □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más 
adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó 
fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

5. □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű 
köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 
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6. □ A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem. 
 

 
III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek 

 

Sorszám 

Köztartozást 
nyilvántartó  
intézmény 

megnevezése 

Köztartozás 
fajtája 

Összeg 
(forint) 

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti 
számlaszám 

Intézmény által 
alkalmazott  

ügyfél azonosító szám 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 

 
 

_______________________ □□□□ □□ □□  
______________________________________________ 

helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
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„H” JELŰ BETÉTLAP 
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  
iparűzési adóbevalláshoz 

Önellenőrzési pótlék bevallása 
 

 
I.  Adóalany 

 
Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

  
II. Önellenőrzés 

 
1. Adóalap változása 

(+,-) 
2. Adóösszeg változása 

(+,-) 
3. Az önellenőrzési pótlék 

alapja 
4. Az önellenőrzési pótlék 

összege 

    
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„I” JELŰ BETÉTLAP 
 

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére 
  

 
I. Adóalany 

 
Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
  

 
II. Nettó árbevétel 

 (forintban)

II/1. A Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel 
1. Nettó árbevétel 

[2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14
+15+16+17+18-19-20-21-22-23-24+25] 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Bevétel IFRS 15 szerint: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Más standardok által az IFRS 15 szerinti 

árbevételként elszámolni rendelt tételek: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Bevételt nem eredményező csere keretében 

elcserélt áru, szolgáltatás értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Sztv. szerint – nem számlázott – utólag 

adott (fizetendő) szerződés szerinti 
engedmény: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Az IFRS 15 standard 60-65. bekezdés 

alapján elszámolt kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Az IFRS 15 standard 51. bekezdés alapján a 

bevételt csökkentő kötbér: □ □□□ □□□ □□□ □□□
9. A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített 

szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében 
közvetített szolgáltatás bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
10. Saját név alatt történt bizományosi áru-

értékesítés számviteli törvény szerinti 
bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
11. Bevételt keletkeztető ügyletekhez 

kapcsolódó fedezeti ügylet 
bevételcsökkentő hatása: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□



194 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám 

 
 

12. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a 
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket 
nem tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
13. Nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
14. Üzletág-átruházás esetén az átadott 

eszközök kötelezettségekkel csökkentett 
értékét meghaladó ellenérték: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
15. Operatív lízingből származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□
16. Az IFRS 15 Vevői standard 70-71. 

bekezdése alapján az ügyleti ár 
csökkenéseként elszámolt, vevőnek 
fizetendő ellenérték: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
17. IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard 

szerint biztosítóként a biztosítási 
szerződésből kapott bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
18. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja 

szerinti korrekció: □ □□□ □□□ □□□ □□□
19. Jogdíjbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□
20. Felszolgálási díj árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
21. Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, 

regisztrációs adó, az alkoholos italt terhelő 
népegészségügyi termékadó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
A 21. sorból:  

21.1. jövedéki adó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
21.2. regisztrációs adó: □ □□□ □□□ □□□ □□□
21.3. az alkoholos italt terhelő 

népegészségügyi termékadó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
22. Bevételt keletkeztető ügyletekhez 

kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő 
hatása: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
23. Az IFRS 15 Vevői standard 60-65. 

bekezdése alapján elszámolt 
kamatráfordítás összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
24. Az adóévet megelőző bármely adóévben 

figyelembe vett, a Htv.  2016. december 31-
ig hatályos (2) bekezdés k) vagy a 2017. 
január 1-től hatályos (2) bekezdés m) pont 
szerinti bevételnövelő tétel összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
25. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 

alapján végzett tevékenység nettó 
árbevétele (+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
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II/2. A Htv. 40/D. §-a szerinti nettó árbevétel 
1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8-9-10-

11+12+13]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Kapott kamatként elszámolt bevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti 

évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, 
jutalékok összegével: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, 
jutalék összege): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum 
értékesítésével elért nyereség, 
nyereségjellegű különbözet összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a 
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem 
tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Operatív lízingből származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. A nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítésből, 
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Az adóalany által ráfordításként elszámolt 
(fizetett, járó) kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak 
nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

11. A saját követelés értékesítéséből keletkezett, 
az üzleti évben elszámolt nyereség összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□

12. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele 
(+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
13. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó árbevétel 
1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9-10-

11-12-13+14+15]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Kapott kamatként elszámolt: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti 

évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, 
jutalékok összegével: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, 
jutalékok összege): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum 
értékesítésével elért nyereség, 
nyereségjellegű különbözet összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a 
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem 
tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Operatív lízingből származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. A nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítésből, 
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Díjbevétel:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A saját követelés értékesítéséből keletkezett, 
az üzleti évben elszámolt nyereség összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□

11.  Az adóalany által ráfordításként elszámolt 
kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

12. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak 
nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

13. A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások 
teljesítése során elszámolt ráfordítás: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

14. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele 
(+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
15. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

  
 

III. Eladott áruk beszerzési értéke  (forintban)

 
1. Eladott áruk beszerzési értéke 

[2+3+4+5+6+7-8+9+10]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Kereskedelmi áruk értékesítéskor 

nyilvántartott könyv szerinti értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kereskedelmi áru beszerzési költségének 

meghatározása során figyelembe vett, a 
számvitelről szóló törvény szerinti – nem 
számlázott – utólag kapott (járó) engedmény 
szerződés szerinti összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
4. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában 

említett csere esetén a cserébe kapott készlet 
csereszerződés szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak 

nem minősülő eszköz pénzügyi lízingbe 
adáskor meglévő könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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6. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján 
az értékesített termék (ingó, ingatlan) 
számvitelről szóló törvény szerint 
megállapítandó bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Nem a szokásos tevékenység keretében 
értékesített áru, telek vagy más ingatlan 
értékesítéskori könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Az adóévet megelőző adóév(ek)ben a Htv. 

40/F. § (2) bekezdés d) pontja szerint a könyv 
szerinti érték növeléseként már figyelembe 
vett összeg, ha az IFRS-ek alkalmazásából az 
következik, hogy az az adóévben az (1) és (2) 
bekezdés szerint a könyv szerinti érték 
összegét növeli: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó elábé 
(+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
10. Megszűnt tevékenységből származó elábé: □ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
IV. Anyagköltség 

 
(forintban)

1. Anyagköltség [2+3-4+5+6]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Az anyag üzleti évben ráfordításként 

elszámolt felhasználáskori könyv szerinti 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Az anyag könyv szerinti értékének 

megállapítása során az IAS 2 Készletek című 
standard 11. bekezdése alapján figyelembe 
vett, a számvitelről szóló törvény szerinti 
utólag kapott (járó) – nem számlázott – 
szerződés szerinti engedménynek minősülő 
kereskedelmi engedmények, rabattok és 
hasonló tételek összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4. Annak az anyagnak a ráfordításként 
elszámolt könyv szerinti értéke, amelyet az 
IAS 2 Készletek című standard 35. 
bekezdésében említettek szerint saját 
előállítású ingatlanok, gépek, berendezések 
alkotórészeként használtak fel és amelynek 
könyv szerinti értékét a saját előállítású 
ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési 
értékében figyelembe vették: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység anyagköltsége 
(+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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6. Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó 
anyagköltség: □ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
V. Közvetített szolgáltatások értéke 

 
(forintban)

1. Közvetített szolgáltatások értéke 
[2+3+4+5]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
 

2. Az IFRS-ek szerint nem ügynökként 
közvetített szolgáltatások értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
3. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján 

bevételnövelő tételként figyelembe vett 
szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített 
szolgáltatás könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 

alapján végzett tevékenység keretében 
közvetített szolgáltatások értéke (+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Megszűnt tevékenység során közvetített 

szolgáltatás értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
VI. Alvállalkozói teljesítés értéke 

 

 
(forintban)

 

1. Alvállalkozói teljesítés értéke (2+3): □ □□□ □□□ □□□ □□□
 

2. Folytatódó tevékenység során alvállalkozói 
teljesítés értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Megszűnt tevékenység során alvállalkozói 

teljesítés értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□
 

 
VII. Áttérési különbözet az IFRS-ek első 

alkalmazásakor 
 

(forintban)

1. Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):* □ □□□ □□□ □□□ □□□
 

2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti 
áttérési különbözet: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
2.1.  A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont aa) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2.2.  A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont ab) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
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3. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti 
különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont ba) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3.2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont bb) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
VIII. Áttérési különbözet az IFRS-ek 

számviteli politika változásakor 
 

(forintban)

1. Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):* □ □□□ □□□ □□□ □□□
 

2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont szerinti 
áttérési különbözet: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
2.1. A Htv. 40/J § (3) bekezdés a) pont aa) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont ab) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont szerinti 

különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3.1. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont ba) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont bb) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
 

_____________________ □□□□ □□ □□  
_________________________ 

helység év hó nap az adózó vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása 
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„J” JELŰ BETÉTLAP 
 

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany 
tagjainak nyilatkozata 

 
I. Nyilatkozat 

 
Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében, 
családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az 
adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.   

 
Oldalszám: __/__      

 
II. Adóalanyok adatai 

 
1. Adószámmal és közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalany és/vagy családi 

gazdálkodó adóalany neve: ____________________________________________________ 

2. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
1. Adóalany neve:______________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________ 

 
 

1. Adóalany neve:______________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________ 

 
 

1. Adóalany neve:______________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________ 

 
*4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jelű lapot is ki kell tölteni! 
 

_______________________ □□□□ □□ □□ _______________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
” 
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3. melléklet a(z) …/2017. (… . ...) NGM rendelethez 

 
  

„1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 
 
 

ADATBEJELENTÉS 
 

az épület, épületrész utáni 
építményadóról 

 
FŐLAP 

 
Benyújtandó az épület, épületrész (építmény) fekvése szerinti 

települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. 
 

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) 
 
 

 
I. Az adatbejelentés fajtája: 

 
 

1. Nem megállapodás alapján benyújtott 

adatbejelentés: □ 

 
2. Megállapodás alapján benyújtott 

adatbejelentés1:  □ 
1Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az 
adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az 
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete 
alapján kell benyújtani. 
 

 
II. Az adatbejelentő adatai 

 

3. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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1. Az adatbejelentő neve, szervezet neve:_________________________________________________ 

 
2. Születési helye: _________________________________________________________város/község 

 
3. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 

 
4. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________ 

5. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

6. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

7. Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 
 

8. Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

9. Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

10. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet estén): 
_________________________________________________________________________________ 
 
Telefonszáma: _______________________, e-mail címe:    _________________________________ 
 

 
 

III. Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga 
 

1. Az adatbejelentő tulajdonos: □, a tulajdoni hányada: ____/____. 

2. Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: □, a jogosultsági hányada: ____/____. 
2.1. Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege: 

2.2. □ Kezelői jog □ Vagyonkezelői jog □ Haszonélvezeti jog □ Használat joga 
 

 
 

IV. Az építmény címe: 
 

 
1. Cím: ____,____________________________________________________________város/község 

____________________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

2. Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________. 
 

3. Az ingatlanon lévő adótárgyak (épületek, épületrészek) száma: ____ db. 
 

3.1.A lakásról, üdülőről szóló „A” jelű betétlapok 
száma: ____ db. 

3.2.A kereskedelmi egységről (szállásépületről), 
az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről 
szóló „B” jelű betétlapok száma: ____ db. 
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V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 
valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 
aláírása 

Jelölje X-szel: 
 □ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az 

adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képviselő 
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Betétlapok száma: ____. Oldalszám: ____. 
 

„A” jelű betétlap 
 

az építményadó adatbejelentéséhez 
a lakásról és az üdülőről 

 
(adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!) 

 
 

 
I. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja: 

 

1. □ Új építmény: 

1.1. □ Használatbavételi vagy 
fennmaradási engedély 

       jogerőre emelkedése, véglegessé válása 

1.2. □ A használatbavétel tudomásulvételéről 
szóló hatósági bizonyítvány kiadása 

1.3. □ Egyszerű bejelentéshez kötött 
épület felépítésének megtörténtéről 
szóló hatósági bizonyítvány kiadása 

1.4. □ Az engedély nélkül épült vagy anélkül 
használatba vett építmény tényleges 
használatba vétele 

2. □ Építmény szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás) 

3. □ Vagyoni értékű jog alapítása 4. □ Vagyoni értékű jog megszűnése 

5. □ Adóbevezetés 

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

II. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja: 
 

1. □ Az adóalap változása 

2. □ Egyéb: 
________________________________________________________________________________ 
 

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 
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III. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja: 

 

1. □ Építmény lebontása 2. □ Építmény megsemmisülése 

3. □ Építmény elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás) 
4. Vagyoni értékű jog alapítása 5. Vagyoni értékű jog megszűnése 

Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

IV. Az építmény címe: 
 

 
1. Cím: ____,______________________________________________________________város/község 

_____________________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

2. Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________. 
 

 
 

V. Az építmény fajtája: 
 

□ Egylakásos lakóépületben 
lévő lakás 

□ Többlakásos lakóépületben, 
egyéb épületben lévő lakás 

□ Üdülő 

   

□ Családi ház □ Társasházi lakás □ Üdülő 

□ Sorház □ Lakásszövetkezeti lakás □ Hétvégi ház 

□ Láncház 

□ Egyéb: 
___________________________ 

□ Apartman 

□ Kastély, villa, udvarház □ Nyaraló 

□ Egyéb: 
___________________________ 

□ Csónakház 

□ Egyéb: 
___________________________ 

 
 

VI. Az építményadó alapja: 
 

 
1. Az építmény hasznos alapterülete: __________ m2  

  (E pontot csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 
 

2. Az építmény forgalmi értéke: ______________ Ft. 
 (E pontot csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni! Kitöltése nem kötelező.  Az 
építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről adótárgyanként egy-egy „C” jelű betétlapot is ki kell 
tölteni!) 
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VII. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség 

igénybevétele: 
 

1. □ Szükséglakás (Htv. 13. § a) pontja) 

2. □ Kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott 
egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos alapterülete: __________ m2, vagy ezen 
helyiség(ek) forgalmi értéke: __________ Ft.1 (Htv. 13. § b) pontja) 

 
1. E pontban a forgalmi értéket csak a forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni, ha az adózó a 
mentességet igénybe kívánja venni! 
 

 
VIII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről: 

 

1. Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni: □  
2. Az építési, vagy örökségvédelmi engedély jogerőre, vagy véglegessé válásának időpontja: 

□□□□ év □□ hó □□ nap 
 
 

 
IX. Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele: 

 

 
1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen 

mentes terület nagysága: ________________ m2. (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén 
kell kitölteni!) 
 

2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen 
mentes hasznos alapterület ________________ m2 vagy értékrész: _______________________ Ft. 
(Csak forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!) 

 
3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen. 

 
 

 
X. Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok: 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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XI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 
valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 
aláírása 
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Betétlapok száma: ____. Oldalszám: ____. 
 

„B” jelű betétlap 
 

az építményadó adatbejelentéséhez 
a kereskedelmi egységről (szállásépületről), 

az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről 
 

(adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!) 
 
 

 
I. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja: 

 

1. □ Új építmény: 

1.1. □ Használatbavételi vagy 
fennmaradási engedély 

       jogerőre emelkedése, véglegessé válása 

1.2. □ A használatbavétel tudomásulvételéről 
szóló hatósági bizonyítvány kiadása 

1.3. □ Egyszerű bejelentéshez kötött 
épület felépítésének megtörténtéről 
szóló hatósági bizonyítvány kiadása 

1.4. □ Az engedély nélkül épült vagy anélkül 
használatba vett építmény tényleges 
használatba vétele 

2. □ Építmény szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás) 

3. □ Vagyoni értékű jog alapítása 4. □ Vagyoni értékű jog megszűnése 

5. □ Adóbevezetés 

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

II. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja: 
 

1. □ Az adóalap változása. 

2. □ Egyéb: 
________________________________________________________________________________ 
 

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 
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III. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja: 

 

1. □ Építmény lebontása 2. □ Építmény megsemmisülése 

3. □ Építmény elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás) 

4. □ Vagyoni értékű jog alapítása 5. □ Vagyoni értékű jog megszűnése 

Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

IV. Az építmény címe: 
 

 
1. Cím: ____,___________________________________________________________város/község 

              __________________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

2. Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________ 
 

 
 

V. Az építmény fajtája: 
 

□ Kereskedelmi egység □ Szállásépület □ Egyéb nem lakás céljára 
szolgáló épület 

   

□ Kereskedelmi üzlet, bolt, abc, 
áruház, üzletház 

□ Szálloda □ Hotel 
□ Üzem, 
üzemcsarnok, 
gyár 

□ Műhely, 
szerviz 

□ Csárda, bisztró, borozó, 
söröző, büfé, cukrászda, kávézó, 
étterem 

□ Panzió □ Fogadó □ Garázs, 
gépjárműtároló 

□ Raktár 

□ Iroda, műterem 

□ Motel □ Szálló 

□ Üvegház □ Pince 

□ Kórház, rendelő, szanatórium, 
gyógyszertár 

□ Présház □ Hűtőház 

□ Egyéb: 
___________________________ 

□ Gazdasági 
épület 

 
□ Vendégház □ Hostel 

□ Egyéb: 
___________________________ 

□ Egyéb: 
___________________________ 
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VI. Az építményadó alapja: 

 
 

1. Az építmény hasznos alapterülete: __________ m2  
      (E pontot csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 
 

2. Az építmény forgalmi értéke: ______________ Ft. 
                 (E pontot csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni! Kitöltése nem kötelező.  Az 
építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről adótárgyanként egy-egy „C” jelű betétlapot is ki kell tölteni!)
 

 
VII. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség 

igénybevétele: 
 

1. □ Kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott 
egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos alapterülete: __________ m2, vagy ezen 
helyiség(ek) forgalmi értéke: ___________________ Ft.1 (Htv. 13. § b) pontja). 

2. □ Radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló építmény (Htv. 13. § ca) pontja). 

3. □ Kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény (Htv. 13. § cb) pontja). 

4. □ Az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló 
építmény, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (Htv. 13. § h) 
pontja). 

 
1E pontban a forgalmi értéket csak a forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni, ha az adózó a mentességet 
igénybe kívánja venni! 
 

 
VIII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről: 

 

1. Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni: □  
2. Az építési, vagy örökségvédelmi engedély jogerőre, vagy véglegessé válásának időpontja: 

□□□□ év □□ hó □□ nap 
 
 

 
IX. Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele: 

 
 

1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen 
mentes terület nagysága: ________________ m2. (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell 
kitölteni!) 
 

2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen 
mentes hasznos alapterület ________________ m2 vagy értékrész: _______________________ Ft. 
(Csak forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!) 

 
3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen. 
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X. Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok: 
 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
XI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 
aláírása 
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Oldalszám: ____. 

 
„C” jelű betétlap 

 
 az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről 

 
A betétlapot a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni! 

 
(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!) 

 
 

I. Az adótárgy megnevezése: __________________________, ____/____ (betétlap/oldalszám). 

 
 

II. Az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb műszaki paraméterek: 
 

1.  

 
Az építmény felépítésének, létesítésének időpontja 
(év): 
 

 év 

2.  Az építmény hasznos alapterülete (m2): 
 

_____________ m2 

 

3.  

 
Az építmény legutolsó teljes felújítása 
befejezésének időpontja (év)1: 
 

 év 

4.  Az építmény teherhordó falazata, illetve az 
alkalmazott építési technológia: 

□ Tégla 

□ Kő 

□ Monolit beton 

□ Házgyári panel 

□ Könnyűszerkezet 

□ Fa 

□ Vályog 

□ Vert és egyéb hagyományos 

□ Egyéb nem hagyományos 
1Az adatbejelentés benyújtását megelőző 5 évben, legalább két fő szerkezeti elem (pl. tetőszerkezet felújítása, 
nyílászárók cseréje) teljes felújítása, cseréje esetén kell kitölteni.
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III. Az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb használati jellemzői: 

 

1.  Az építmény (lakás) komfortfokozata: 

□ Összkomfortos 

□ Komfortos 

□ Félkomfortos 

□ Komfort nélküli 

2.  Többlakásos lakóépületben lévő lakások tájolása: 

□ Egyik szoba sem nyílik udvari   
vagy északi irányba 

□ Szobák legalább felének ablaka 
udvarra vagy északi irányba nyílik 

□ Egyéb: 
______________________________ 
 

3.  Többlakásos lakóépületben lévő lakások 
megközelíthetősége: 

□ Lépcső 

□ Lift 

□ Egyéb: 
______________________________ 
 

4.  Fűtési mód: 

□ Egyedi fűtés 

□ Központi fűtés 

□ Távfűtés 

□ Etage 

□ Egyéb: 
______________________________ 
 

 
 

 
IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 
aláírása 

” 
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melléklet a(z) …/2017. (… . ...) NGM rendelethez 
 
 

„3. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 
 
 

ADATBEJELENTÉS 
 

a telekadóról 
Benyújtandó a telek fekvése szerinti 

települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. 
 

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) 
 
 

 
I. Az adatbejelentés fajtája: 

 
 

1. Nem megállapodás alapján benyújtott 

adatbejelentés: □ 

 
2. Megállapodás alapján benyújtott 

adatbejelentés1:  □ 
1Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az 
adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az 
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete 
alapján kell benyújtani. 
 

 
II. Az adatbejelentő adatai 

 

4. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
„3. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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1. Az adatbejelentő  neve, szervezet neve:_________________________________________________ 

 
2. Születési helye: _________________________________________________________város/község 

 
3. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 

 
4. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________ 

5. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

6. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

7. Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 
 

8. Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

9. Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

10. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet estén): 
_________________________________________________________________________________ 
 
Telefonszáma: _______________________, e-mail címe:    _________________________________ 
 

 
 

III. Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga 
 

1. Az adatbejelentő tulajdonos: □, a tulajdoni hányada: ____/____. 

2. Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: □, a jogosultsági hányada: ____/____. 
2.1. Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege: 

2.2. □ Kezelői jog □ Vagyonkezelői jog □ Haszonélvezeti jog □ Használat joga 
 

 
 

IV. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja: 
 

1. □ Új telek 2. □ Telek szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, 
ajándékozás, elbirtoklás) 

3. □ Vagyoni értékű jog alapítása 4. □ Vagyoni értékű jog megszűnése 
5. □ A belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-

nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése vagy tényleges mezőgazdasági 
művelésének a megszüntetése 

6. □ A külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-
nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése
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7. □ Az erdőnek minősülő telek esetében: 
□ 7.1. a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban 

művelés alól kivett területre történő átvezetése, 
feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban 

erdőként nem tartják nyilván 

□ 7.2. Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól 
kivett területként nyilvántartott földterületnek az 

Országos Erdőállomány Adattárból történő törlése 

8. □ A tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzés törlése 

9. □ Az építmény megszűnése: 

□ 9.1. Az építmény megsemmisülése. □ 9.2. Az építmény lebontása. 

10. □ Adóbevezetés. 

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

V. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja: 
 

1. □ Az adóalap változása 

2. □ Egyéb: 
________________________________________________________________________________ 
 

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

VI. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja: 

1. □ A telek megszűnése 2. □ A telek elidegenítése (Pl. adásvétel, 
ajándékozás) 

3. □ Vagyoni értékű jog alapítása 4. □ Vagyoni értékű jog megszűnése 
5. □ Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek 

esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági 
művelése megkezdése 

6. □ A tényleges mezőgazdasági művelés 
alatt álló belterületi telek esetében a telek 
művelési ágának ingatlan-nyilvántartási 
átvezetése 

7. □ A belterületen fekvő termőföld esetében 
annak tényleges mezőgazdasági művelése 
megkezdése 

8. □ A külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási 
feljegyzése 

9. □ A teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő 
művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése
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10. □ A telek teljes területének építménnyel történő beépítése 

11. □ Egyéb:  
_________________________________________________________________________ 

 

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

VII. A telek címe: 
 

 
1. Cím: ____,____________________________________________________________város/község 

   _________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. 
 

2. Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________. 

 
 

VIII. A telek általános jellemzői: 
 
 

1. A telek teljes területe: ______________ m2. 
 

2. A telekből építménnyel (épülettel, épületrésszel) fedett terület: ______________ m2. 
 

3. A telekadó hatálya alá tartozó terület (1-2): ______________ m2 
 

4. A telek forgalmi értéke: __________ Ft.1 
1E pontot csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni! Kitöltése nem kötelező.  A telek 
forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről a IX. pontot is ki kell tölteni!) 
 

 
IX. A telek forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzői, paraméterei: 

(Csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 
 

1.  A telek közművesítettsége: 

 Ivóvíz 

 Szennyvízcsatorna 

 Csapadékelvezető-csatorna 

 Házi derítő (szikkasztó) 

 Lakossági áram 

 Ipari áram 

 Földgáz 

 Egyedi gáztartás 
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2.  A telek megközelíthetősége: 

 Aszfaltút 

 Beton- vagy egyéb szilárdburkolatú út 

 Földút 

 A telek nem rendelkezik útkapcsolattal 
 

 
X. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség 

igénybevétele: 
 

 

1. □ Az építmény hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész: _____________________ m2. 
      (Htv. 19. § a) pontja) 

2. □ A mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek.1 (Htv. 19. § b) pontja) 

3. □ Az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a. (Htv. 19. § c) pontja) 

4. □ A termék-előállító üzeméhez tartozó védő-biztonsági terület (övezet) nagysága:  
_______________________ m2. (Htv. 19. § d) pontja) 

1 Az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv által kiállított igazolást az adatbejelentéshez csatolni kell! 
 

 
XI. Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele: 

 
 

1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen 
mentes terület nagysága: ________________ m2. (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén 
kell kitölteni!) 
 

2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen 
mentes alapterület ________________ m2 vagy értékrész: _______________________ Ft. (Csak 
forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!) 

 
3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen. 

 
 

 
XII. Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok: 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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XIII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 
valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 
aláírása 

Jelölje X-szel: 
 □ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az 

adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képviselő 

” 
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5. melléklet a(z) …/2017. (… . ...) NGM rendelethez 
 
 

„5. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 
 
 

ADATBEJELENTÉS 
 

a magánszemély kommunális adójáról 
 

Benyújtandó az adótárgy fekvése szerinti 
települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. 

 
(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) 

 
 

 
I. Az adatbejelentés fajtája: 

 
 

1. Nem megállapodás alapján benyújtott 

adatbejelentés: □ 

 
2. Megállapodás alapján benyújtott 

adatbejelentés1:  □ 
1Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az 
adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az 
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete 
alapján kell benyújtani. 
 

 
II. Az adatbejelentő adatai 

 

5. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
„5. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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1. Az adatbejelentő  neve: ______________________________________________________________ 

 
2. Születési helye: _________________________________________________________város/község 

 
3. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 

 
4. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________ 

5. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

6. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

7. Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 
 

8. Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

9. Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

10. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől): 
_________________________________________________________________________________ 
 
Telefonszáma: _______________________, e-mail címe:    _________________________________ 
 

 
 

III. Az adatbejelentő tulajdonjogi, vagyoni értékű jogi minősége, tulajdoni (jogosultsági) 
hányada: 
 

1. Az adatbejelentő tulajdonos: □, a tulajdoni hányada: ____/____. 

2. Az adatbejelentő bérlő: □, a jogosultsági hányada: ____/____. 

3. Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: □, a jogosultsági hányada: ____/____. 
3.1. Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege: 

3.2. □ Kezelői jog □ Vagyonkezelői jog □ Haszonélvezeti jog □ Használat joga 
 

 
 

IV. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja: 
 

1. □ Új ingatlan: 

1.1. □ Új építmény 1.2. □ Új telek 

2. □ Új ingatlan szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás): 

2.1. □ Új építmény szerzése 2.2. □ Új telek szerzése 
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3. □ Vagyoni értékű jog 
alapítása 

4. □ Vagyoni értékű jog 
megszűnése

5. □ Bérleti jog 
alapítása

6. □ A belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-
nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése vagy tényleges mezőgazdasági 
művelésének a megszüntetése 

7. □ A külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-
nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése

8. □ Az erdőnek minősülő telek esetében: 
□ 8.1. A földterületnek az ingatlan-

nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő 
átvezetése, feltéve, ha az Országos Erdőállomány 

Adattárban erdőként nem tartják nyilván

□ 8.2. Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól 
kivett területként nyilvántartott földterületnek az 

Országos Erdőállomány Adattárból történő törlése. 

9. □ A tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzés törlése 

10. □ Az építmény megszűnése: 

□ 10.1. Az építmény megsemmisülése □ 10.2. Az építmény lebontása 

11. □ Adóbevezetés 

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

V. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja: 
 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

VI. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja: 
 

1. □ Ingatlan megszűnése: 

1.1. □ Az építmény megszűnése 1.2. □ A telek megszűnése 

2. □ Az ingatlan elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás): 

2.1. □ Az építmény elidegenítése 2.2. □ A telek elidegenítése 
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3. □ Vagyoni értékű jog 
alapítása

4. □ Vagyoni értékű jog 
megszűnése

5. □ Bérleti jog 
megszűnése 

6. □ Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek 
esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági 
művelése megkezdése 

7. □ A tényleges mezőgazdasági művelés 
alatt álló belterületi telek esetében a telek 
művelési ágának ingatlan-nyilvántartási 
átvezetése 

8. □ A belterületen fekvő termőföld esetében 
annak tényleges mezőgazdasági művelése 
megkezdése 

9. □ A külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási 
feljegyzése 

10. □ A teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő 
művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése 

11. □ A telek építménnyel való beépítése 

12. □ Egyéb:  
_________________________________________________________________________ 

 

Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

VII. Az adótárgy címe: 
 

 
1. Cím: ____,____________________________________________________________város/község 

   ____________________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

2. Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________. 
 
 
 

VIII. Egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és száma: 
 

1. Egylakásos lakóépületben lévő 
lakás: □□□ db 

2. Több lakásos lakóépületben 
lévő lakás: □□□ db 

3. Üdülő: □□□ db 4. Kereskedelmi egység: □□□ db 

5. Szállásépület: □□□ db
6. Egyéb nem lakás céljára 

szolgáló építmény: □□□ db

7. Telek: □ db 
8. Nem magánszemély 

tulajdonában álló lakás bérleti 
joga: 

□□□ db 
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IX. Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele: 
 

 
1. Önkormányzati rendeleti adómentesség ________________________________________jogcímen  

 
2. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen. 

 
 

 
X. Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok: 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
XI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása 

Jelölje X-szel: 
 □ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az 

adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képviselő 

” 
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6. melléklet a(z) …/2017. (… . ...) NGM rendelethez 
 
 

„13. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 
 
 

ADATBEJELENTÉS 
 

a gépjárműadóról 
 
 

Benyújtandó a/az ________________________ 
(települési önkormányzati, fővárosban a kerületi) önkormányzati adóhatóságnak. 

 
(Gépjárművenként külön-külön adatbejelentést kell benyújtani!) 

 
 

 
I. Az adatbejelentő adatai 

 
 

1. Az adatbejelentő (adóalany) neve, szervezet neve:__________________________________________ 
 

2. Születési helye: _________________________________________________________város/község 
 

3. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 
 
4. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________ 

6. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

7. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

8. Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 
 

9. Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

10. Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

11. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet estén): 
_________________________________________________________________________________ 

 
          Telefonszáma: ______________________, e-mail címe:____________________________________ 
 

 
II. Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonjoga, üzembentartói joga 

 

1. Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonos: □ 2. Az adatbejelentő (adóalany) üzembentartó: □ 

6. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
„13. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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III. A gépjármű rendszáma, alvázszáma 
 

 
1. Rendszám: ___________________ 

 
1.1. Amennyiben volt, akkor előző 

rendszám: ________________ 
 

2. Alvázszám: __________________________ 

 
 

IV. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXVII. törvény szerinti mentesség jogcíme: 
 

1. □ Költségvetési szerv (Gjt. 5. § a) pont) 

2. □ Egyesület, alapítvány tulajdonos-adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § b) pont) 
(feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben az adóalanynak társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett)  

3. □ Autóbusz (Gjt. 5. § c) pont) 
(feltéve, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének 
legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott)1 

4. □ Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű (Gjt. 5. § d) pont) 

5. □ Létesítményi tűzoltóság szerkocsinak minősülő gépjárműve (Gjt. 5. § e) pont) 

6. □ Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § f) 
pont)2 

7. □ Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele 
közös háztartásban élő közeli hozzátartozó (adóalany) gépjárműve (Gjt. 5. § f) pont)2 

8. □ Környezetkímélő gépkocsi (Gjt. 5. § g) pont)3 

9. □ Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja 
(Gjt. 5. § j) pont)3 

10. □ Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi 
katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség 
más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és 
parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar 
állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő 
gépjármű. (Gjt. 5. § k) pont) 
 

1.  A feltételek teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell. 
2. Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja 
szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt 
az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja. 
3. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter álláspontja irányadó! 
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V. Adómentességre való jogosultság kezdő és befejező időpontja: 

 
 

1. Adómentességre való jogosultság kezdő 
időpontja: 

□□□□ év □□ hó □□ nap 
 

 
2. Adómentességre való jogosultság 

megszűnésének időpontja: 

□□□□ év □□ hó □□ nap 
 

 
 

VI. Nyilatkozat a Gjt. 5. § c) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez 
 

□ Nyilatkozom, hogy a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételem ____ 
%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. 
 
 

 
VII. Tájékoztató adat a Gjt. 5. § f) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez 

 

□ Tájékoztatom az adóhatóságot, hogy a Gjt. 5. § f) pontja szerinti adómentességet kizárólag egy, a III/1. 
pontja szerinti forgalmi rendszámú, ________kW teljesítményű gépjárműre kívánom igénybe venni, azt 
személytaxi-szolgáltatásra, más személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra nem használom. 
 
 

 
VIII. Adófizetési kötelezettség szünetelése 

 

1. □ A gépjármű jogellenes eltulajdonítása (az adófizetési kötelezettség szüneteltetésének kérelme) 

2. Az igazolást kiállító hatóság megnevezése: 
________________________________________ 

3. Az igazolás kelte: 

□□□□ év □□ hó □□ nap 

4. □ Az adófizetési kötelezettség szünetelés 
végének bejelentése 

 
5. Az adófizetési kötelezettség szünetelés 

végének időpontja 

□□□□ év □□ hó □□ nap 
 

 
IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 
aláírása 

Jelölje X-szel: 
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 □ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az 
adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képviselő 

” 
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          Oldalszám:  

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez 
(Benyújtandó, ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet) 

  

I. Az adatbejelentés benyújtója 

 Az adatbejelentő cégneve: _________________________________________________________________________________________ 
 

Adószáma: - -  
 

II. Ingatlan 

 1. Címe:   ________________________________________________________________________________________ város/község 

  _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

 2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 
 

III. Az adóalany szervezet tagjai (részvényesei) 

 Tag 1. 

 Neve: _____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 Tag 2. 

 Neve: _____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

Tag 3. 

 Neve: _____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 Tag 4. 

 Neve: _____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 Tag 5. 

 Neve: _____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
  

 _____________________________ 
helység 

 

év 

 

hó nap 

 _________________________________________ 
az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 
 

 

” 
  

7. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
„17. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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7. melléklet a(z) …/2017. (… . ...) NGM rendelethez 

„19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 
 

Betétlapok száma: __, Oldalszám: __/__. 
 

BEVALLÁS 
 

az előrehozott helyi adóról 
 

FŐLAP 
 

 
 

I. Az adóalany adatai: 
 
 

1. Az adóalany neve:  _____________________________________________________________ 
 

2. Születési helye:______________________________________________________város/község 
 

3. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 
 

4. Anyja születési családi és utóneve: ________________________________________________ 

5. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

6. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

7. Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 
 

8. Székhelye, lakóhelye: ____,____________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 

 
9. Levelezési címe:_____,________________________________________________város/község 

_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

10. Az adóbevallást kitöltő neve, elérhetősége: __________________________________________ 
 

Telefonszáma: _______________________, e-mail címe:    _____________________________ 
 
 

 
II. Az előrehozott adó 

 
(forintban)

 

1. Az előrehozott adó összege*: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
*Részletezése az e bevalláshoz tartozó külön betétlapon található. A bevallott előrehozott adó teljes összegét a 
települési önkormányzat előrehozott adó beszedési számlájára kell befizetni.  
 
 
 

8. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
„19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez



2. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 231

 
 

 
III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek 
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap Az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

 
 
 
 
 
 

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője 
(meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel: 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás 
aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képviselő 

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 

 
 

BETÉTLAP 
 

az előrehozott helyi adó összegéről, 
a jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettség esedékességéről 

és az előrehozott helyi adó beszámításáról 
 
 

 
I. Az előrehozott adó összege, a jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettség 

esedékességének időpontjai és az előrehozott adó beszámítása 
 

Sor-
szám: 

Jövőben esedékessé váló 
adó megnevezése1: 

Jövőben esedékessé váló 
adófizetési 

kötelezettség esedékességének 
időpontja(i): 
(év, hó, nap) 

Az önkormányzati 
adóhatóság által 
beszámítandó  

előrehozott adó 
összege: 

(forintban) 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
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7.    
8.    
9.    

10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    

20.*    
1Előrehozott adót az építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója valamint az állandó jellegű és az 
ideiglenes jellegű helyi iparűzési adóban lehet fizetni. 
*20 tétel felett további betétlap kitöltése szükséges!
 

_____________________ □□□□ □□ □□ _________________________ 
helység év hó nap Az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
” 
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8.  melléklet a(z) …/2017. (… . …) NGM rendelethez 
 

Az R1. 9. melléklete szerinti, „BEVALLÁS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz” elnevezésű nyomtatvány a IV. pontját 
követően a következő V. ponttal egészül ki: 

„ 
 

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 
megfelelnek 

 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

 
 
 
 
 
 

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) 
nyújtja be, jelölje X-szel: 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 

” 
  

9. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
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9. melléklet a(z) …/2017. (… . ...) NGM rendelethez 
 

1. Az R1. 15. melléklete szerinti, a „MEGÁLLAPODÁS adóval kapcsolatos kötelezettségekről 
és jogokról” elnevezésű nyomtatvány III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
III. Az adatbejelentés benyújtója 

 1. Adatbejelentő neve (cégneve): ______________________________________________________________________________________ 

 2. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 3. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________________________________________ 

 4. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 5. Statisztikai számjele: - - -  

 6. Pénzintézeti számlaszáma: - -  

 7. Székhelye, lakóhelye:  ____________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 8. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________ 

„ 
 

2. Az R1. 15. melléklete szerinti, a „MEGÁLLAPODÁS adóval kapcsolatos kötelezettségekről 
és jogokról” elnevezésű nyomtatvány VI. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 _____________________________ 
helység 

 

év 

 

hó nap 

 _________________________________________ 
az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása  

” 
 

  

10. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
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10. melléklet a(z) …/2017. (… . ...) NGM rendelethez 

 
Az R1. 20. melléklete szerinti, a „BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó 
jellegű helyi iparűzési tevékenység esetén” elnevezésű nyomtatvány III. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„ 
 

III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 
megfelelnek 

 

 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

 
 
 
 
 
 

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) 
nyújtja be, jelölje X-szel*: 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni. 

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 

” 
 

  

11. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
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11. melléklet a(z) …/2017. (… . ...) NGM rendelethez 
 
Az R1. 22. mellékletben az „adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az _________________ önkormányzat adóhatóságához” 
szövegrész helyébe a „benyújtandó a/az _________________ önkormányzat adóhatóságához” 
szöveg lép.  

 
 

 
 

  

12. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

 
 

12. melléklet a(z) …/2017. (… . ...) NGM rendelethez 
 
1. Az R1. 23. melléklete szerinti, a „BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű 
iparűzési tevékenység esetén” elnevezésű nyomtatvány FŐLAP IX. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„ 

 
IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 

megfelelnek 
 

 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

 
 
 
 
 
 

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) 
nyújtja be, jelölje X-szel*: 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni. 

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 

” 
2. Az R1. 23. melléklet szerinti, a „BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű 
iparűzési tevékenység esetén” elnevezésű nyomtatvány FŐLAP VII. pont 13. alpontjában az „a 
11. sorban” szövegrész helyébe az „a 12. sorban” szöveg lép. 

 
 

13. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
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7HIRDETMÉNYEK

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

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny 
Szerkesztősége

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

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

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

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

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

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

Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem 
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett 
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvény-

telenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést 
követően kiszámláz.

(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített iratok 
(alfabetikus sorrendben)

Dósa Sándor bejelentése (3413 Cserépfalu, Váraljai út 30.)

PL6NB0774351–PL6NB0774400

sorszámú nyugtatömb elveszett, használata 2017. június  
2-től érvénytelen.

*

Kádasné Kasssai Judit bejelentése (3844 Szentistvánbaksa, 
Petőfi út 42.)

NJ6EA 8309051–NJ6EA 8309100

sorszámú egyszerűrített készpénzfizetési számla használata 
2018. január 26-tól érvénytelen.
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A nemzetgazdasági miniszter 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya
a) a  központi költségvetésről szóló törvénynek a  Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetében eredeti 

előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra;
b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az a) pont szerinti fejezetet 

irányító szerv vezetője (a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében 
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) alapján az  a)  pont szerinti 
költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § (1) A  fejezeti kezelésű előirányzatoknak az  Áht. 109.  § (5)  bekezdése szerinti felhasználási szabályait az  1.  melléklet 
tartalmazza.

 (2) A 2. melléklet tartalmazza az „Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatból kártalanításra 
jogosult személyek fizetendő éves díját.

3. §  Az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami 
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat:
 1. 13–15. sora, 20. sor 1. pontja, 22. sor a)–c) és e)–i) pontja, 28–30. sora, 32. sor 3. pontja, 33–36. sora, 40. sora, 41. 

sora és 57–59. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
 2. 13–15. sora és 30. sora alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű 

támogatás,
 3. 13–15. sora alapján a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti halászati csekély összegű támogatás,
 4. 20. sor 1. pontja, 22. sor a) pontja, 28. sora, 32. sor 3. pont a)–d) alpontja, 33. sora, 35. sora, 36. sora és 40. sora 

alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,
 5. 20. sor 1. pontja, 32. sor 3. pont a)–d) és h) alpontja, 33. sora, 35. sora és 36. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági 

rendelet 17. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás,
 6. 33. sora, 35. sora és 40. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikke szerinti kis- és középvállalkozások 

részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
 7. 32. sor 3.  pont e)  alpontja és 35. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 19.  cikke szerinti kis- és 

középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás,
 8. 40. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikke szerinti kockázatfinanszírozási támogatás,
 9. 22. sor a) és c), valamint e)– i)  pontja, 29. sor d)–g)  pontja, 32. sora, 35. sora, 36. sora és 40. sora alapján 

a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásnak nyújtott támogatás,
10. 22. sor a) pontja, 32. sor 3. pont f ) és h) alpontja, valamint 33–35. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 

25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
11. 22. sor a) pontja, 32. sor 3. pont f ) és h) alpontja, 33. sora, 34. sora és 40. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági 

rendelet 26. cikke szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
12. 22. sor a) pontja, 32. sor 3. pont e)–h) alpontja, 33-35. sora és 36. sor 3. pont e)–h) alpontja alapján a 651/2014/

EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
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13. 32. sor 3.  pont d) és h)  alpontja, 34–35. sora és 36. sor 3.  pont d), f ) és g)  alpontja alapján a  651/2014/EU 
bizottsági rendelet 29. cikke szerinti eljárási és szervezési innovációs támogatás,

14. 33. sora és 35. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
15. 20. sor 1. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikke szerinti hátrányos helyzetű munkavállalók 

felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
16. 22. sor a)–c)  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 36.  cikke szerinti, a  vállalkozások számára 

az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem 
szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás,

17. 22. sor a) és b) pontja, valamint 35. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikke szerinti jövőbeni 
uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás,

18. 20. sor 1. pontja, 22. sor a) és b) pontja, 28. sor b) pontja, 32. sor 3. pont i) alpontja, a 33. sor 3. pont k) alpontja, 
35. sora, 36. sor 3.  pont i)  alpontja és 40. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 38.  cikke szerinti 
energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás,

19. 40. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikke szerinti épület-energiahatékonysági projektekre 
irányuló beruházási támogatás,

20. 35. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 40. cikke szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre 
irányuló beruházási támogatás,

21. 20. sor 1. pontja, a 22. sor a) és b) pontja, 28. sor c) pontja, 32. sor 3. pont j) alpontja, és 33. sor 3. pont l) alpontja, 
36. sor 3.  pont j)  alpontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 41.  cikke szerinti megújuló energia 
támogatására irányuló beruházási támogatás,

22. 20. sor 1.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 45.  cikke szerinti szennyezett terület 
szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás,

23. 35. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 47.  cikke szerinti hulladék-újrafeldolgozásra és 
újrahasznosításra irányuló beruházási támogatás,

24. 22. sor a)–c)  pontja és 35. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 48.  cikke szerinti energetikai 
infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás,

25. 22. sor a)–c)  pontjához közvetlenül kapcsolódó 10–12., 16. és 24.  pont szerinti támogatási kategóriával 
támogatott beruházáshoz a 651/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikke szerinti környezetvédelmi tanulmányhoz 
nyújtott támogatás,

26. 35. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 52.  cikke szerinti széles sávú infrastruktúrára irányuló 
támogatás,

27. 20. sor 1. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és a kulturális örökség 
megőrzését előmozdító támogatás,

28. 20. sor 1.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikk szerinti sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás,

29. 20. sor 1. pontja, 22. sor c) pontja, 29. sor b) pontja, 35. sora és 40. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,

30. 22. sor c)  pontja és 34. sora alapján az  1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés,

31. 22. sor c) és f ) pontja alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezéshez 
nyújtott támogatás

nyújtható.

4. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 57. sora alapján nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:
a) az innováció keretfeltételeinek javítása, üzleti és társadalmi innovációs készségek fejlesztése,
b) transznacionális vízgazdálkodás és árvízvédelem,
c) a természeti és kulturális örökség, valamint az erőforrások fenntartható használata,
d) ökológiai folyosók helyreállítása és menedzsmentje,
e) felkészülés a katasztrófakockázatok kezelésére,
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f ) környezetbarát és biztonságos közlekedési rendszerek fejlesztése,
g) az energiabiztonság és energiahatékonyság javítása,
h) jelentősebb társadalmi kihívások kezelésére szolgáló intézményi kapacitások növelése.

 (2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 58. sora alapján nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:
a) vállalkozói kompetenciák és készségek javítása, az  innovációs rendszerek szereplői közötti fenntartható 

kapcsolatok javítása,
b) energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát támogató stratégiák, megoldások 

kidolgozása,
c) területi alapú, alacsony széndioxid-kibocsátású energiatervezési stratégiák támogatása,
d) mobilitás tervezési kapacitások fejlesztése a  funkcionális városi területeken az  alacsonyabb szén-dioxid 

kibocsátás érdekében,
e) természeti és kulturális örökség, erőforrások védelme, fenntartható használata,
f ) funkcionális városi területek környezetgazdálkodásának fejlesztése,
g) regionális személyszállítási és áruszállítási rendszerek tervezése és koordinációja.

 (3) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 59. sora alapján nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:
a) a kutatási és innovációs struktúrák és kapacitások fejlesztése, különösen az intelligens szakosodási stratégiák 

keretében,
b) a  regionális innovációs láncban található szereplők innovációs teljesítményének javítása az  „intelligens 

specializáció” és az innovációs lehetőségek területén,
c) a közép- és kisvállalkozások növekedési és innovációs kapacitásainak fejlesztése,
d) az  alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása különösen az  intelligens 

szakosodási stratégiák keretében,
e) a természeti és kulturális örökség védelme és fejlesztése,
f ) az erőforrás-hatékonyság növelése, a zöld növekedés és az ökoinnováció elősegítése.

2. Értelmező rendelkezések

5. § (1) A II. fejezet alkalmazásában:
  1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar;
  2. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka;
  3. alépítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 135. pontja szerinti építmény;
  4. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja 
szerinti támogatás;

  5. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül 
kiszámítható a bruttó támogatástartalom;

  6. áttelepítés: ha
a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó 

beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az  EGT megállapodás egyik 
szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az  EGT megállapodás 
egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a  támogatott 
beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),

b) az  eredeti, valamint a  támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás 
legalább részben ugyanazokat a  célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy 
igényeit elégíti ki, és

c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó 
vállalkozás valamely az  EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló 
tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg;

  7. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység;
  8. belső energiapiaci szabályozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 131. pontja szerinti szabályok;
  9. belső szolgáltató: a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a  továbbiakban: 

Személyszállítási törvény) 2. § 3. pontja szerinti közlekedési szolgáltató;
 10. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség;
 11. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag;
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 12. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb;
 13. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás;
 14. élelmiszeralapú-bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 113. pontja szerinti üzemanyag;
 15. eljárási innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 97. pontja szerinti innováció;
 16. elsődleges mezőgazdasági termelés: az EUMSz I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék 

előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet;
 17. első kereskedelmi értékesítés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 75. pontja szerinti értékesítés;
 18. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség;
 19. energetikai infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 130. pontja szerinti fizikai berendezés vagy 

létesítmény;
 20. energiahatékonyság: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 103.  pontja szerint megtakarított 

energiamennyiség;
 21. energiahatékonysági alap: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 105. pontja szerinti alap;
 22. energiahatékonysági alap kezelője: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 106. pontja szerinti személy;
 23. észszerű nyereség: az ágazatban jellemzően elérhető nyereség vagy olyan mértékű nyereség, amely esetében 

a tőkemegtérülési ráta nem haladja meg az Európai Bizottság által közzétett swapkamatláb 100 bázisponttal 
növelt összegét;

 24. fenntartható bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 112. pontja szerinti üzemanyag;
 25. fizikai átengedés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 136. pontja szerinti függetlenítés;
 26. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 32.  pontja szerinti 

növekedés;
 27. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás 

vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak 
vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak;

 28. független magánbefektető: olyan magánbefektető, aki a befektetés tárgyát képező kis- és középvállalkozásnak 
nem részvényese, különösen a tulajdonosi szerkezettől függetlenül az üzleti angyal és a pénzügyi közvetítő, ha 
az teljes mértékben viseli befektetése kockázatát;

 29. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló;
 30. hitel: olyan megállapodás, amelyben a  hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget 

meghatározott időre a  hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a  hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy 
meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget, különösen kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, 
ideértve a lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már meglévő 
hitel kiváltása nem finanszírozható;

 31. hivatásos csapat: olyan sportvállalkozás, amely hivatásos sportolót alkalmaz;
 32. hivatásos sportoló: olyan sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen vagy más módon, 

ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet, amely során a  sportoló részére nyújtott juttatás 
–  a  sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási és szállásköltségek kivételével – meghaladja 
a  részvételi költségeket és az  a  sportoló jövedelmének legalább 50%-át teszi ki, függetlenül attól, hogy 
a  sportoló és az  érintett sportvállalkozás kötött-e egymással munka-, vagy más, munkavégzésre irányuló 
szerződést;

 33. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak;
 34. induló beruházás: az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új 

létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának 
a  létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy egy meglévő létesítmény teljes 
termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a  részesedésszerzés kivételével 
olyan létesítmény eszközeinek az  eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely 
létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna;

 35. innovációs tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 94. pontja szerinti tanácsadás, segítségnyújtás 
és képzés;

 36. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás;
 37. innovatív vállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 80. pontja szerinti vállalkozás;
 38. ipari kutatás: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 85.  pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus 

vizsgálat;
 39. kapcsolt energiatermelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 108. pontja szerinti energiatermelés;



2. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 243

 40. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás;
 41. kezességvállalási mérték: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 68. pontja szerinti mérték;
 42. kiegészítő befektetés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 77. pontja szerinti befektetés;
 43. kilépési stratégia: adott részesedésre vonatkozó tulajdonviszony pénzügyi közvetítő vagy befektető általi 

megszüntetésére vonatkozó terv, különösen kereskedelmi értékesítés, leírás, részvények, kölcsönök 
visszafizetése, más pénzügyi közvetítő vagy egyéb befektető részére történő eladás, pénzügyi intézmény 
részére történő eladás, valamint nyilvános forgalomba hozatallal történő értékesítés;

 44. kirendelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 98. pontja szerinti alkalmazás;
 45. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás;
 46. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés;
 47. kiváltási tőke: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 78. pontja szerinti tőke;
 48. kockázatfinanszírozási célú befektetés: a végső kedvezményezett kis- és középvállalkozásnak nyújtott sajáttőke- 

és kvázisajáttőke-befektetés, hitel, kezességvállalás, illetve ezek kombinációja;
 49. környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység;
 50. közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahely: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 62. pontja 

szerinti munkahely;
 51. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet;
 52. kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra;
 53. kvázisajáttőke-befektetés: a  saját tőke és a  hitelfinanszírozás közé besorolt finanszírozási forma, amely 

az elsőhelyi hitelnél magasabb, de a törzsrészvénynél alacsonyabb kockázattal jár és a nemfizetéssel szemben 
nincs biztosítva, valamint amelynek hozama a  tulajdonos számára elsősorban a célvállalkozás nyereségétől 
vagy veszteségétől függ, különösen a biztosíték nélküli és alárendelt kölcsöntőke, ideértve a mezzanin tőkét is, 
a tőkévé alakítható adósság vagy elsőbbségi tőke;

 54. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység;
 55. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci 

feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy – ha nem vásárolják meg – bezárásra 
került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az  eladónak a  Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 
hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg – a  felvásárló beruházó a  létesítmény tulajdonosától 
független harmadik fél;

 56. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő;
 57. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia;
 58. megújuló energiaforrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 110. pontja szerinti energiaforrás;
 59. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány;
 60. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 3.  pontja szerinti 

munkavállaló;
 61. mezőgazdasági ágazat: a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával 

foglalkozó vállalkozások összessége;
 62. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék;
 63. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység;
 64. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység;
 65. működési eredmény: a  beruházásnak a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a  továbbiakban: Sztv.) 3.  § 

(4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételei, csökkentve a diszkontált működési 
költségekkel – így különösen személyi jellegű ráfordítással, anyagköltséggel, szerződéses szolgáltatással, 
a  távközlés, az energia és a karbantartás költségével, bérleti díjjal, adminisztrációs költséggel, kivéve az olyan 
értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek – és a támogatást 
nyújtó döntése alapján a  diszkontált észszerű nyereséggel, ha a  számítás végeredménye pozitív, ellenkező 
esetben a működési eredmény nulla;

 66. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, 
amelyhez kapcsolódóan az  elszámolható költségek összege az  összeszámítási szabályt figyelembe véve 
jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

 67. nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 107.  pontja szerinti 
energiatermelés;

 68. nagykereskedelmi hozzáférés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 139. pontja szerinti hozzáférés;
 69. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás;
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 70. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás;
 71. összeszámítási szabály: a  nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell 

tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó 
beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől 
számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos 
megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást;

 72. passzív szélessávú infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 137. pontja szerinti infrastruktúra;
 73. pénzügyi közvetítő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 34. pontja szerinti pénzügyi intézmény;
 74. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió 

intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése 
alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó európai uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás;

 75. súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 99.  pontja szerinti 
munkavállaló;

 76. szélessávú alaphálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 133. pontja szerinti alaphálózat;
 77. szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó mélyépítési munka: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 

134. pontja szerinti munka;
 78. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás;
 79. személyszállítási közszolgáltatás: a nyilvánosság számára megkülönböztetés nélkül és folyamatosan nyújtott 

általános gazdasági érdekű személyszállítási szolgáltatás;
 80. személyszállítási közszolgáltatási szerződés: a  személyszállítási ágazathoz kapcsolódó közszolgáltatás 

vonatkozásában az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk i) pontja szerinti szerződés;
 81. szervezeti együttműködés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 63. pontja szerinti együttműködés;
 82. szervezési innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 96. pontja szerinti innováció;
 83. szénipar: az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a  szén tekintetében megállapított és 

a  versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU 
tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű 
és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység;

 84. szennyezett terület: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 121. pontja szerinti terület;
 85. szennyezés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 123. pontja szerinti tevékenység vagy mulasztás;
 86. szennyező: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 125. pontja szerinti személy;
 87. szennyező fizet elve: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 122. pontja szerinti elv;
 88. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a  kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, 

immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, 
illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné;

 89. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar;
 90. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel;
 91. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás;
 92. támogatási program: az Atr. 2. § 16. pontja szerinti program;
 93. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom;
 94. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz;
 95. tőkebefektetés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 74. pontja szerinti juttatás;
 96. tőkejuttatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 70. pontja szerinti juttatás;
 97. tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 76. pontja szerinti kis- és 

középvállalkozás;
 98. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális 

javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény 
tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a  korábban 
végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az  olyan létesítmény eszközeinek 
független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra 
került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott 
létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek;

 99. újgenerációs hozzáférési hálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 138. pontja szerinti hálózat;
100. újrafeldolgozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 128. pontja szerinti tevékenység;
101. újrahasználat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 126. pontja szerinti használat;
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102. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány;
103. végső kedvezményezett: az az első kockázatfinanszírozási célú befektetés időpontjában tőzsdén nem jegyzett 

kis- és középvállalkozás, amely megfelel az alábbi feltételek legalább egyikének:
a) még egyetlen piacon sem működik,
b) az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint 7 éve működik valamely piacon, vagy
c) új termék- vagy földrajzi piacra való belépés céljából készített üzleti terv alapján az előző 5 évben 

elért átlagos éves árbevétele 50%-át meghaladó első kockázatfinanszírozási célú befektetést igényel.
 (2) Az 1. mellékletében foglalt táblázat 9. sora alkalmazásában:

1. az árvízzel kapcsolatos belvíz által veszélyeztetett terület: az a terület, amelyet a  felgyülemlett víz által felszíni 
elöntés veszélyeztethet;

2. hullámtér: a folyók, vízfolyások partvonala és az elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés 
(fal) közötti terület;

3. nyílt ártér: a  folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére nem épült 
árvízvédelmi töltés, így azokat a mederből kilépő víz szabadon elöntheti;

4. mentesített ártér: a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére elsőrendű 
árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés épült.

II. FEJEZET
AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

6. § (1) A  651/2014/EU bizottsági rendelet, az  1407/2013/EU bizottsági rendelet, az  1408/2013/EU bizottsági rendelet, 
az  1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a  717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó 
támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

 (2) A  kedvezményezett köteles a  támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a  támogatási döntés 
meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

 (3) Nem ítélhető meg támogatás
a) – a 4–6. alcím szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) – a 10. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a 4–6. alcím, 12. alcím valamint a 33. alcím szerinti 

támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.
 (4) Nem ítélhető meg

a) a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és az  1224/2009/EK 
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU 
rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a 4., 5., 7–10., 
13–14., 16., 19–33. alcím szerinti támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 4., 7–8., 10., 12., 29–33. alcím szerinti támogatás,
c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás 

részére a 4. alcím szerinti támogatás, illetve az 5. alcím szerinti támogatás, ha
ca) a  támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatás, ha az  az exportált mennyiségekhez, értékesítési 
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb 
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) import áru helyett hazai áru használatától függővé tett támogatás,
f ) olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

 (5) A 8–11., 15. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás vagy a támogatást kis- és középvállalkozásnak továbbadó 
vállalkozás részére nyújtható.
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 (6) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás – a 11–12., 18. és 30. alcím szerinti támogatás kivételével – csak 
akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

 (7) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az  e  rendelet szerinti támogatás 
abban az  esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó 
állami támogatással, ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

 (8) Az  e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással.

 (9) Az  egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása európai uniós, 
országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó európai 
uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

 (10) A  4–5., 11–12. alcím szerinti azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, 
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható 
költségekkel nem rendelkező támogatás a  csoportmentességi rendeletekben és az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható 
elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

 (11) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell 
figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat 
kell tekinteni.

 (12) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont 
kamatláb alkalmazásával.

 (13) Az  általános forgalmi adó (a  továbbiakban: áfa) nem támogatható, kivéve, ha az  az áfára vonatkozó nemzeti 
jogszabályok értelmében nem igényelhető vissza.

7. § (1) Az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére az  egyedi 
támogatást, ha a támogatás összege
 1. regionális beruházási támogatás esetén a  beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt 

– figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget, amelyet 
ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható 
költségű beruházás az adott régióban kaphat;

 2. kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási 
projektenként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

 3. a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási 
projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

 4. a kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként meghaladja 
a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

 5. kockázatfinanszírozási támogatás esetén végső kedvezményezettenként meghaladja a  15 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget;

 6. induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén meghaladja a 30–33. §-ban meghatározott mértéket;
 7. kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén

a) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 
ha a  projekt elszámolható költségeinek több, mint fele az  alapkutatás kategóriájába tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

b) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha 
a projekt elszámolható költségeinek több, mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen 
véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

c) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 
ha a  projekt elszámolható költségeinek több, mint fele a  kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

d) meghaladja az a)–c) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke vagy 
187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,

e) meghaladja az a)–d) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatás-fejlesztési projekthez a támogatást 
visszafizetendő előleg formájában nyújtják, amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához 
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használt módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek százalékában kell kifejezni) továbbá, ha 
az intézkedés biztosítja, hogy a projekt észszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, 
sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás odaítélésekor irányadó diszkont kamatláb 
szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre;

 8. kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén 
tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

 9. a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a 20 millió 
eurónak megfelelő forintösszeget;

10. a kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként 
meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

11. eljárási és szervezési innováció támogatása esetén vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 7,5 millió 
eurónak megfelelő forintösszeget;

12. képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;
13. hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén 

vállalkozásonként meghaladja évente az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;
14. az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését 

szolgáló beruházási támogatás, jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott 
beruházási támogatás, energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás és megújuló energia 
termeléséhez nyújtott beruházási támogatás, nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre irányuló beruházási 
támogatás, hulladék-újrafeldolgozásra és -újrahasznosításra irányuló beruházás esetén vállalkozásonként és 
beruházásonként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

15. épület-energiahatékonysági projektre irányuló beruházási támogatás esetén meghaladja a 10 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget a 46. § (4) bekezdése szerint;

16. energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként 
meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

17. a kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként 
meghaladja a  150 millió eurónak megfelelő forintösszeget; kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését 
előmozdító működési támogatás esetén vállalkozásonként évente meghaladja a 75 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget;

18. sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás 
esetén meghaladja a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt teljes költsége meghaladja  
a  100 millió eurónak megfelelő forintösszeget, valamint sportlétesítményhez nyújtott működési támogatás 
esetén infrastruktúránként és évenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

19. helyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás esetében meghaladja az egyazon infrastruktúra esetében 
10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó 
összköltséget;

20. szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetében vállalkozásonként 
és beruházási projektenként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

 (2) A szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja 
szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a projekt teljes költsége 
meghaladja a 70 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

8. § (1) A támogatást nyújtó adatot köteles szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai 
uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti 
közzététel céljából a 7–32. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi 
támogatás(ok)ról.

 (2) A  támogatást nyújtó adatszolgáltatásának, illetve a  közzétételnek a  módját a  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
18/A–18/D. §-ai szabályozzák.

9. §  E fejezet alapján
a) a 7. alcím szerinti regionális beruházási támogatás esetén 2020. december 31-ig,
b) az a) pont kivételével az e rendeletben szereplő, a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén 

2021. június 30-ig,
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c) csekély összegű támogatások esetén 2021. június 30-ig,
d) mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig,
e) halászati csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig
lehet támogatási döntést hozni.

4. Csekély összegű támogatás

10. § (1) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 
4.  cikk (3)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, amelyet kollektív 
fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, 
valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

 (5) Nem nyújtható támogatás a  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére 
teherszállító jármű vásárlására.

 (6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 
felső határig halmozható. A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.

 (8) A  kedvezményezettnek az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése figyelembevételével 
–  az  ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a  részére 
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról.

5. Mezőgazdasági csekély összegű támogatás

11. § (1) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe 
véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését és 5. cikkét.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 
3.  cikk (2)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, amelyet kollektív 
fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, 
valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

 (5) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az  1407/2013/EU bizottsági 
rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében 
– a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel – az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások 
az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.  cikk (2)  bekezdésében rögzített alkalmazandó felsőhatárig halmozhatók 
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az  utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokra, feltéve, ha biztosítva van, hogy 
az  elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az  1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 
nyújtott csekély összegű támogatásban.

 (6) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a  halászati és akvakultúra 
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében – a  mezőgazdasági termelő ágazatra tekintettel –  
az  1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások a  717/2014/EU bizottsági rendeletben 
rögzített felsőhatárig halmozhatók az  utóbbi tevékenységekre, tekintettel a  717/2014/EU bizottsági rendelettel 
összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokra, feltéve, ha biztosítva van, hogy az elsődleges mezőgazdasági 
termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

 (7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.

 (8) A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra az Atr. 11. és 11/A. §-ában foglaltak az irányadóak.

6. A halászati csekély összegű támogatás

12. § (1) A 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon halászati és akvakultúra-ágazati 
vállalkozás részére a 717/2014/EU bizottsági rendelet, a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi 
év során a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt halászati csekély összegű támogatás 
támogatástartalma nem haladhatja meg a 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 717/2014/EU 
bizottsági rendelet 3. cikke (3) bekezdésében foglalt felső határt.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) A 717/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást a  717/2014/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 
4.  cikk (3)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, amelyet kollektív 
fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, 
valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

 (5) A támogatás az általános csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem 
ítélhető meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás.

 (6) Ha a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozás az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy 
több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a  halászati és akvakultúra-ágazatba 
tartozó tevékenységek tekintetében a támogatás a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatással 
a  717/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az  elsődleges 
mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg a  halászati és akvakultúra ágazatban nyújtott csekély 
összegű támogatás.

 (7) A  halászati és akvakultúra-ágazatban, mind pedig az  1408/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági 
termékek elsődleges előállítása területén egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetén – a  halászati és 
akvakultúra-ágazatra tekintettel – a  támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos 
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg 
meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

 (8) A támogatást nyújtó a 717/2014/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését 
a  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) által vezetett mezőgazdasági csekély összegű támogatások 
nyilvántartása alapján ellenőrzi.
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7. A regionális beruházási támogatás

13. § (1) A  regionális beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) igénybevételének 
feltétele, hogy a tervezett beruházás
a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet

aa) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, 
vagy

ab) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy
b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az  Atr. 25.  § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás
valósít meg.

 (2) Nagyvállalkozás esetén a termelési folyamat alapvető megváltoztatását eredményező beruházás esetén a támogatás 
akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti 
termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a  kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben 
elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

 (3) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező beruházáshoz a támogatás 
akkor vehető igénybe, ha az  elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az  eredeti tevékenység 
keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti 
adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

14. § (1) A  támogatás akkor vehető igénybe, ha a  támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a  beruházással 
létrehozott tevékenységet az  üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás 
esetén legalább három évig fenntartja.

 (2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak 
minősül.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak 
alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a  fenntartási időszak alatt a  gazdasági 
tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban 
már részesült tárgyi eszköz cseréjére a  fenntartási időszakban a  beruházó állami támogatásban nem részesülhet. 
Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, 
továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

 (4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, 
továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja.

 (5) A kedvezményezett – a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg – a támogatás visszafizetésének terhe mellett 
nyilatkozik arról, hogy a  támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést 
abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább 
két évig nem kerül sor a  létesítmény áttelepítésére abba a  létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát 
képező induló beruházást meg kívánja valósítani.

15. §  Nem nyújtható támogatás
a) acélipari tevékenységhez,
b) hajógyártási tevékenységhez,
c) szénipari tevékenységhez,
d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási 

szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
f ) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló 

beruházáshoz,
g) az 1379/2013/EU rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését 

szolgáló beruházáshoz.
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16. § (1) A  támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az  egyes régiókban az  Atr. 25.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.

 (2) A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás 
esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is 
megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

 (3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott 
mérték.

 (4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését 
megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a  kedvezményezett által vagy a  kedvezményezettől 
független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy 
beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.

 (5) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken 
kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami 
támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható.

 (6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a  jelenértéken 50 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek 
személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

17. § (1) A támogatás keretében elszámolható
a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,
b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és 

b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
 (2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:

a) tárgyi eszköz esetén az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
b) immateriális javak esetén a  vagyoni értékű jogok és a  szellemi termékek (a  továbbiakban: támogatható 

immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,
d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.

 (3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt 
napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók – Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – 
személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi összege a munkakör 
betöltésének napjától számítva.

 (4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a) a  földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a  beruházás üzembe 

helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a  beruházás üzembe helyezését követő 
legalább három évig fennáll, illetve

b) a  pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza 
az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.

 (5) Tárgyi eszköz esetén az  elszámolható költséget a  szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az  a  beruházó és 
a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján 
merült fel.

 (6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b) azok az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esnek,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz 

a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez 

kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
f ) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.
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 (7) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
b) a  korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre 

a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, 

vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi 

költsége,
f ) nagyvállalkozásnál a  korábban már használatba vett vagy harmadik személy által használatba vett tárgyi 

eszköz költsége, kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
 (8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha

a) a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi 
a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,

b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással 

létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen 
fenntartja,

d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új 
munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.

 (9) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen 
tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a  létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható 
költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi 
eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek 
nem kell teljesülnie.

18. §  A beruházás megkezdésének napja
a) építési munka esetén az  építési naplóba történő első bejegyzés vagy az  építésre vonatkozó első 

visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
bb) – a  ba)  alpont szerinti megrendelés hiányában – az  arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező 

érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,
bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által 

aláírással igazolt átvételi nap az  első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását 
igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,
d) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás 
elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

19. §  Kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez akkor nyújtható támogatás, ha az  infrastruktúrához való hozzáférést több 
felhasználó számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon biztosítják.

20. § (1) A  támogatás szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az  esetben nyújtható, ha a  beruházást olyan területen 
valósítják meg, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra, úgy mint szélessávú alaphálózat, újgenerációs hozzáférési 
hálózat és ahol a  piaci szereplő – egy ebből a  célból meghirdetett nyilvános konzultáció keretében – nyilatkozik, 
hogy a  támogatási döntés meghozatalától számított három éven belül piaci feltételek mellett nem tervez azonos 
kategóriájú infrastruktúrát kiépíteni.

 (2) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetés-mentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív 
és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához.
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 (3) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést az újgenerációs elérési hálózat esetén fizikai átengedés révén 
köteles biztosítani.

 (4) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetés-mentes és 
a technológia-semlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján köteles dönteni.

8. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás

21. § (1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) 
kis- és középvállalkozás induló beruházásához nyújtható.

 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás 
esetén az elszámolható költségek 10%-át.

 (3) A támogatás keretében
a) a tárgyi eszközre és immateriális javakra irányuló beruházási költsége,
b) a közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahelyek két évre számított, becsült bérköltsége,
c) – ha a kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat, akkor – az a) és 

b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja
számolható el.

 (4) A  támogatás a  17.  § (2), (3) és (5)  bekezdése, (6)  bekezdés a)–d)  pontja, (7)  bekezdés a)–d)  pontja, (8)  bekezdés 
a)–c) pontja, valamint (9) bekezdése szerinti feltételekkel nyújtható.

 (5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha a kis- és középvállalkozás 
a  beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a  beruházással létrejött új munkahelyeket a  munkahely első 
betöltésétől számított legalább három évig fenntartja.

 (6) A beruházás megkezdésének napja a 18. § szerint kerül meghatározásra.

9. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

22. § (1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 
támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el azzal, hogy 
az  érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat 
a  vállalkozás szokásos működési költségeihez, így különösen folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi 
szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.

10. A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás

23. § (1) A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: 
támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A  támogatás keretében a  vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvételekor felmerülő, a  kiállító 
helyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költség számolható el.

11. A kockázatfinanszírozási támogatás

24. § (1) A  kis- és középvállalkozás pénzügyi forráshoz juttatása érdekében a  pénzügyi közvetítő, illetve annak kezelője, 
független magánbefektető és végső kedvezményezett részére kockázatfinanszírozási támogatás (ezen alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) nyújtható.

 (2) A pénzügyi közvetítő részére nyújtott kockázatfinanszírozási célú befektetést szolgáló támogatás formái:
a) tőkebefektetés,
b) kvázisajáttőke-befektetés,
c) tőkejuttatás,
d) kockázatfinanszírozási célú befektetést szolgáló hitel, vagy
e) kockázatfinanszírozási célú befektetésekből eredő veszteségek fedezésére nyújtott kezességvállalás.

 (3) A független magánbefektető részére támogatás a (2) bekezdés szerinti formában nyújtható.
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 (4) A végső kedvezményezett részére nyújtott támogatás formái:
a) sajáttőke-befektetés,
b) kvázisajáttőke-befektetés,
c) hitel,
d) kezességvállalás vagy
e) az a)–d) pont szerinti támogatási formák kombinációja.

25. § (1) A 24. § (4) bekezdése szerinti támogatás teljes összege vállalkozásonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget.

 (2) A  támogatás a  következő feltételek együttes fennállása esetén irányulhat – akár az  5.  § (1)  bekezdés 103.  pont 
b) alpontja szerinti időszak elteltét követően is – a végső kedvezményezett részére történő kiegészítő befektetésre:
a) a támogatás a kiegészítő befektetéssel együtt sem haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget,
b) az eredeti üzleti terv tartalmazta a kiegészítő befektetés lehetőségét és
c) a  kiegészítő befektetésben részesülő vállalkozás nem válik a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklet 

3. cikk (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozássá – ide nem értve a támogatást nyújtó pénzügyi közvetítő 
vagy a független magánbefektető kapcsolt vállalkozását – vagy, ha a kapcsolt vállalkozások együttesen is kis- 
és középvállalkozásnak minősülnek.

 (3) Végső kedvezményezett részére történő sajáttőke-befektetés és kvázisajáttőke-befektetés esetén kiváltási tőkéhez 
abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kiváltási tőkéhez kapcsolódóan a befektetés valamennyi fordulójában 
az adott befektetés legalább 50%-ának megfelelő új tőkét is bevonnak.

26. § (1) A 24. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tőkebefektetés és a 24. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kvázisajáttőke-befektetés 
esetén a pénzügyi közvetítő összesített tőke-hozzájárulásának és jegyzett, de be nem fizetett tőkéjének legfeljebb 
30%-a fordítható likviditáskezelési célra.

 (2) A végső kedvezményezett részére támogatás nyújtása esetén a pénzügyi közvetítő vagy a végső kedvezményezett 
szintjén további független magánbefektetői forrást kell bevonni oly módon, hogy az  alap szintjén összesített 
magánbefektetői részvételi arány elérje a kockázatfinanszírozási célú befektetés
a) 10%-át az  5.  § (1)  bekezdés 103.  pont a)  alpontja szerinti végső kedvezményezett esetén, amely egyetlen 

piacon sem hajtotta még végre első kereskedelmi értékesítését,
b) 40%-át az 5. § (1) bekezdés 103. pont b) alpontja szerinti végső kedvezményezett esetén,
c) 60%-át az 5. § (1) bekezdés 103. pont c) alpontja szerinti végső kedvezményezettnél és az 5. § (1) bekezdés 

103. pont b) alpontja szerinti időszak eltelte után történő kiegészítő befektetés esetén.
 (3) Ha a pénzügyi közvetítő által végrehajtott kockázatfinanszírozási célú befektetés a (2) bekezdésben meghatározott 

különböző fejlődési szakaszban lévő végső kedvezményezettekre irányul – és a  magánbefektetői részvétel 
az alap szintjén valósul meg – a pénzügyi közvetítőnek el kell érnie legalább a portfólióban szereplő befektetések 
vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti minimális magánbefektetői arány súlyozott átlagát.

27. § (1) A pénzügyi közvetítő kiválasztása során nem tehető különbség az alapján, hogy a pénzügyi közvetítő mely tagállamban 
van letelepedve vagy bejegyezve. A pénzügyi közvetítővel szemben kizárólag olyan feltétel támasztható, amely előre 
meghatározott és a befektetés jellegével objektív módon indokolható.

 (2) A tagállam a kockázatfinanszírozási célú intézkedés végrehajtását megbízott szervezetre bízhatja.
 (3) A pénzügyi közvetítő irányítása üzleti alapon történik. Ez a követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha a pénzügyi 

közvetítő, illetve – a kockázatfinanszírozási célú befektetés típusától függően –
a) annak kezelője jogszabály vagy szerződés alapján professzionális alapkezelő gondosságával, jóhiszeműen és 

az összeférhetetlenség elkerülésével jár el,
b) annak kezelője általi alapkezelés a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és szabályozói felügyelet mellett zajlik,
c) annak kezelőjének a  javadalmazása megfelel a  piaci gyakorlatnak, mely követelmény akkor tekinthető 

teljesültnek, ha a pénzügyi közvetítőt, vagy annak kezelőjét tapasztalaton, szakértelmen, valamint operatív és 
pénzügyi kapacitáshoz kapcsolódó objektív kritériumon alapuló, nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes 
pályázati eljárás útján választják ki,
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d) annak kezelője teljesítményhez kötött javadalmazásban részesül vagy saját forrásai társbefektetése útján részt 
vállal a befektetési kockázatból, ezáltal biztosítva, hogy érdeke folyamatosan megegyezzen az állami befektető 
érdekével,

e) annak kezelőjének befektetési stratégiája, a befektetés kritériumai és tervezett ütemezése előre meghatározott.
 (4) A  befektető képviseltetheti magát a  befektetési alap irányító testületében, így különösen felügyelőbizottságban, 

tanácsadó bizottságban.

28. § (1) A kockázatfinanszírozási célú intézkedésnek a következő feltételeket kell teljesítenie:
a) a kockázatfinanszírozási intézkedést egy vagy több pénzügyi közvetítőn keresztül kell végrehajtani,
b) a pénzügyi közvetítőt, a magánbefektetőt, az alapkezelőt olyan nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes 

eljárás alapján kell kiválasztani, amely megfelel az európai uniós és nemzeti jogszabályoknak és amelynek célja 
– a kezességvállalástól eltérő befektetések esetén – a magánbefektetői veszteség minimalizálásával szemben 
az aszimmetrikus nyereségmegosztást előnyben részesítő, megfelelő kockázat-nyereség megosztási rendszer 
kialakítása,

c) az  állami befektetőt terhelő első veszteséget a  teljes befektetés 25%-ára kell korlátozni, ha az  állami és 
magánbefektető közötti veszteségmegosztás aszimmetrikus,

d) a 24. § (2) bekezdés e) pontja szerinti kezességvállalás esetén a kezességvállalási mérték nem haladhatja meg 
a kezességvállalással biztosított portfolió 80%-át, a tagállamot terhelő teljes veszteség a kezességvállalással 
biztosított portfólió 25%-át.

 (2) Az  (1)  bekezdés d)  pontja esetén kizárólag a  kezességvállalással biztosított portfólió várt veszteségét fedező 
kezességvállalás nyújtható díjmentesen. Ha a  kezességvállalás a  nem tervezett veszteség fedezésére is szolgál, 
a pénzügyi közvetítő a kezességvállalásnak a nem tervezett veszteséget fedező részére piaci mértékű kezességvállalási 
díjat fizet.

 (3) A végső kedvezményezett számára kezességvállalást, hitelt vagy adósságként strukturált kvázisajáttőke-befektetést 
nyújtó kockázatfinanszírozási célú intézkedésnek a következő feltételeket kell teljesítenie:
a) az  intézkedés eredményeként a  pénzügyi közvetítő olyan befektetést valósít meg, amely a  támogatás 

elmaradása esetén nem, illetve csak korlátozott vagy eltérő módon valósult volna meg, továbbá a pénzügyi 
közvetítőnek igazolnia kell, hogy olyan mechanizmust működtet, amely biztosítja, hogy az  intézkedés által 
nyújtott gazdasági előny nagyobb mértékű finanszírozás, kockázatosabb portfólió finanszírozása, a szükséges 
fedezet mértékének, a kezességvállalási díjnak vagy a kamatlábaknak a csökkentése által a lehető legteljesebb 
mértékben átadásra kerül a végső kedvezményezettnek,

b) hitel és adósságként strukturált kvázisajáttőke-befektetés esetén a 25. § (1) bekezdése szerinti legmagasabb 
befektetési összeg nagyságának megállapítása során a hitel névértékét kell figyelembe venni,

c) kezességvállalás esetén a  25.  § (1)  bekezdése szerinti legmagasabb befektetési összeg nagyságának 
megállapítása során a  hitel névértékét kell figyelembe venni, továbbá a  kezességvállalással a  fennálló hitel 
legfeljebb 80%-a biztosítható.

 (4) A  finanszírozási döntéseket nyereségorientáltan kell meghozni, ami a  következő feltételek teljesülése esetén 
biztosítható:
a) a pénzügyi közvetítőt az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően hozzák létre,
b) a tagállam vagy a megbízott szervezet a pályázati felhívásban meghatározott módon átvilágítja a pénzügyi 

közvetítőt annak érdekében, hogy biztosítható legyen az  üzleti szempontból megalapozott befektetési 
stratégia alkalmazása, beleértve egy olyan megfelelő kockázatdiverzifikációs politikát, amelynek célja 
a gazdasági megvalósíthatóság és – az adott befektetési portfólió mérete és területi lefedettsége szempontjából 
– a hatékonyság elérése,

c) a végső kedvezményezettnek biztosított kockázatfinanszírozás olyan megalapozott üzleti terven alapul, amely 
részletesen ismerteti a terméket, az értékesítés és a jövedelmezőség alakulását, előzetesen kimutatva az üzleti 
terv pénzügyi megalapozottságát,

d) minden tőkebefektetésre és kvázisajáttőke-befektetésre vonatkozóan megalapozott kilépési stratégia kerül 
kidolgozásra.
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12. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás

29. §  Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) azon tőzsdén 
nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, nem összefonódás útján 
jött létre, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át és még nem osztott fel nyereséget. Azon vállalkozás 
esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az ötéves periódus kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének 
az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.

30. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci kamatozású, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott hitel, annak névértéke nem 
haladhatja meg
a) az 1 millió eurót,
b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén az 1,5 millió eurót,
c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 2 millió eurót.

 (2) Az  5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező hitel esetén a  névérték legmagasabb összege az  (1)  bekezdésben 
meghatározott összeg, valamint a  10 év és a  hitel tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható 
meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű hitel esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű hitelre 
vonatkozó legmagasabb összeggel.

31. § (1) Ha a  támogatás formája nem piaci díj ellenében, legfeljebb 10 éves futamidőre nyújtott kezességvállalás, 
a kezességvállalással biztosított hitel névértéke nem haladhatja meg
a) az 1,5 millió eurót,
b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 2,25 millió eurót,
c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 3 millió eurót.

 (2) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező kezességvállalás esetén a kezességvállalással biztosított legmagasabb 
hitelösszeg az (1) bekezdésben meghatározott összeg, valamint a 10 év és a kezességvállalás tényleges futamideje 
hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű kezességvállalás esetén a legmagasabb 
összeg megegyezik az 5 éves futamidejű kezességvállalásra vonatkozó legmagasabb összeggel.

 (3) A kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló hitel összegének 80%-át.

32. §  Ha a  támogatás formája vissza nem térítendő támogatás – ideértve a  sajáttőke-befektetést és a  kvázisajáttőke-
befektetést is –, kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak bruttó támogatási egyenértéke 
nem haladhatja meg
a) a 0,4 millió eurót,
b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 0,6 millió eurót,
c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 0,8 millió eurót.

33. § (1) A  kedvezményezett támogatásban részesülhet a  30–32.  §-ban meghatározott támogatási eszközök kombinációja 
révén is, ha az  egyik támogatási eszközzel nyújtott támogatásnak az  adott eszközre vonatkozóan megengedett 
legmagasabb támogatási összege alapján kiszámított hányadát figyelembe veszik a  kombinált eszköz részét 
képező másik eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összeg maradványhányadának 
meghatározásához.

 (2) Innovatív kisvállalkozás esetén a 30–32. §-ban meghatározott legmagasabb összegek megkétszerezhetőek.

13. A kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás

34. § (1) A  kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) 
a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható.

 (2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:
a) alapkutatás,
b) ipari kutatás,
c) kísérleti fejlesztés,
d) megvalósíthatósági tanulmány.

 (3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti 
kutatás-fejlesztési kategóriák közé.
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 (4) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.
 (5) A (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a  kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a  projektben való 
foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy ahol 
ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános 
számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,

c) az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használat mértékéig és idejére azzal, hogy az épületek 
esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek, 
földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát 
képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, 
ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek 
költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

 (6) A (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.

35. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,
b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,
d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás
a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,
b) 15 százalékponttal növelhető, ha

ba) a  projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás 
bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az  EGT megállapodás 
szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több, mint 
70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, 
amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 
10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit vagy

bb) ha a  projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű 
adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

 (3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az  (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás az elszámolható költségek 
80%-áig növelhető.

 (4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az  (1)  bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 
10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

 (5) A  támogatási intenzitást külön kell megállapítani az  egyes kedvezményezettekre, ideértve a  (2)  bekezdés b)  pont 
ba) alpontja szerinti együttműködési projektben részt vevőket is.

14. A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

36. § (1) A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) 
keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el.

 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 (3) A kutatási infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a szokásos piaci árat kell fizetni.
 (4) A  kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a  hozzáférést átlátható 

és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. A  kutatási infrastruktúra beruházási költségeit legalább 
10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezőbb feltételekkel járó kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. 
A túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való 
hozzájárulás mértékével és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

 (5) Az  (1)–(4)  bekezdést csak a  gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási infrastruktúra megépítése vagy 
korszerűsítése esetén lehet alkalmazni. Ha a  kutatási infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági tevékenységre 
vonatkozóan egyaránt részesül állami finanszírozásban, az  egyes tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozást, 
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költségeket és az  azokból származó bevételeket külön kell elszámolni, következetesen alkalmazott és objektíven 
indokolható számviteli elvek alapján.

 (6) A  támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust kell 
alkalmazni.

15. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

37. § (1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) 
keretében elszámolható
a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
b) az olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő 

költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem 
helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) az innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.
 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 (3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-áig növelhető, ha 

a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.

16. Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása

38. § (1) Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) 
keretében elszámolható
a) a személyi jellegű ráfordítás,
b) a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben való használatuk 

mértékéig és idejére,
c) a  szerződéses kutatás, a  külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát 

képező ismeret és szabadalom költsége,
d) a további általános és egyéb működési költség, ideértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek 

költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.
 (2) A  támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az  elszámolható költségek 15%-át, kis- és 

középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.
 (3) Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik 

kis- és középvállalkozással és, ha az  együttműködő kis- és középvállalkozás viseli az  összes elszámolható költség 
legalább 30%-át.

17. A képzési támogatás

39. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem 
haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatási intenzitás
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés 

esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető.

 (3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
 (4) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az órákra vonatkozóan, amelyen az oktatók részt vesznek,
b) az oktatók és a képzésben részt vevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége, így 

különösen útiköltség, közvetlenül a  projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint 
az  eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a  képzési projekt keretében történő használatuk 
mértékéig,

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
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d) a  képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az  általános közvetett költségek, így különösen 
adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt 
vevők részt vesznek a képzésen,

e) az oktatóknak és a képzés részt vevőinek a közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó szállásköltsége.
 (5) Nem nyújtható támogatás a  vállalkozások részére a  kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, 

valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

18. A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás

40. § (1) A  hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (ezen alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható 
költségek 50%-át.

 (2) A  támogatás keretében a  hátrányos helyzetű munkavállaló felvételét követő legfeljebb 12 hónap bérköltsége, 
súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetén a felvételt követő legfeljebb 24 hónap bérköltsége számolható el.

 (3) Ha a  foglalkoztatási időszak a  hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 12 hónapnál, súlyosan hátrányos helyzetű 
munkavállaló esetén 24 hónapnál rövidebb, a támogatást időarányosan csökkenteni kell.

 (4) A  hátrányos helyzetű munkavállaló felvételének az  érintett vállalkozásnál a  foglalkoztatottak számának nettó 
növekedését kell eredményeznie a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva.

 (5) A  foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek 
megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-
csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Ez  a  szabály nem alkalmazható 
az álláshely létszámleépítés következtében történt megüresedése esetén.

 (6) A  hátrányos helyzetű munkavállaló az  alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak, a  munkaszerződésnek vagy 
a  vállalkozásra nézve kötelező kollektív szerződésnek megfelelő minimális időtartamon keresztül folyamatos 
foglalkoztatásra jogosult.

19. Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének 
emelését szolgáló beruházási támogatás

41. § (1) Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló 
beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható, ha a beruházás
a) az európai uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből 

eredő környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, kötelező 
nemzeti szabványok meglététől,

b) európai uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a  kedvezményezett számára a  tevékenységéből eredő 
környezetvédelmi szint emelését,

c) az elfogadott európai uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek beszerzésére 
irányul, feltéve, hogy a beszerzés a vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, és annak kötelezővé 
válásakor nem válnak alkalmazandóvá a hatálybalépést megelőzően már megvásárolt járművekre vagy

d) meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az európai uniós szabvány 
a jármű forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik visszamenőleges 
hatállyal alkalmazandóvá az érintett járműre.

 (2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható már elfogadott, de még hatályba nem lépett európai 
uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

42. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.
 (2) A  támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal 

növelhető.
 (3) A támogatási intenzitás – a  (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja 

szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az  Atr. 25.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti 
településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.



260 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám 

43. § (1) A támogatás keretében
a) az alkalmazandó európai uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség,
b) európai uniós szabvány hiányában a  környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó 

beruházási költség
számolható el.

 (2) Ha a  környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a  beruházás összköltségén belül külön beruházásként 
meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.

 (3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés alapján nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, 
a  támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének 
a különbsége számolható el.

20. A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás

44. § (1) A  jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím 
alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás 
megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos európai uniós szabványnak.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást az európai uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább egy évvel be kell fejezni.
 (3) Ha a  beruházás befejezése több, mint három évvel az  európai uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, 

a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás 
esetén az elszámolható költségek 15%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.

 (4) Ha a beruházás befejezése legalább egy, de legfeljebb három évvel az európai uniós szabvány hatálybalépése előtt 
történik, a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az  elszámolható költségek 15%-át, 
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 5%-át.

 (5) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 42. § (3) bekezdése szerint növelhető.
 (6) A támogatás keretében a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz közvetlenül kapcsolódó, 

a 43. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

21. Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás

45. § (1) A vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági intézkedéshez 
nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) esetén a  támogatási 
intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.

 (2) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos európai uniós szabványnak való megfelelés 
érdekében megvalósított beruházáshoz.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 42. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (4) A  támogatás keretében a  magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, a  43.  § 

(2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

22. Az épület-energiahatékonysági projektre irányuló beruházási támogatás

46. § (1) Az épület-energiahatékonysági projektre irányuló beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 
támogatás) az  épület- vagy lakástulajdonosok, továbbá a  bérlők (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
kedvezményezett) épület-energiahatékonysági projektjeire kölcsön vagy kezességvállalás formájában nyújtható.

 (2) A támogatás energiahatékonysági alapon vagy más pénzügyi közvetítőn keresztül nyújtható.
 (3) A támogatás keretében az épület-energiahatékonysági projekt teljes költsége elszámolható.
 (4) A kedvezményezett szintjén a kölcsön névértéke vagy a kezességvállalással biztosított összeg nem haladhatja meg 

projektenként a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló 
kölcsön 80%-át.

 (5) A kedvezményezett által az energiahatékonysági alap vagy más pénzügyi közvetítő számára visszafizetendő összeg 
nem lehet alacsonyabb a kölcsön névértékénél.

 (6) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos európai uniós szabványnak való megfelelés 
érdekében megvalósított beruházáshoz.
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47. § (1) A támogatásnak az energiahatékonysági alap vagy más pénzügyi közvetítő részére juttatás, tőke, kezességvállalás 
vagy kölcsön formájában biztosított forrásból kell állnia.

 (2) A  támogatásnak további magánbefektetői forrásokat kell bevonnia, hogy ezáltal az  épület-energiahatékonysági 
projekt számára nyújtott teljes finanszírozás legalább 30%-a magánforrásból kerüljön finanszírozásra.

 (3) Ha a  támogatást energiahatékonysági alap nyújtja, a  30%-os magánbefektetői forrás bevonására sor kerülhet 
az energiahatékonysági alap, illetve az épület-energiahatékonysági projekt szintjén is.

48. § (1) A pénzügyi közvetítő kezelőjét, valamint az energiahatékonysági alap kezelőjét az alkalmazandó európai uniós és 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes eljárás alapján kell kiválasztani. 
A  kiválasztás során nem tehető különbség a  székhely vagy bejegyzés szerinti tagállam szerint. A  pénzügyi 
közvetítővel és az  energiahatékonysági alap kezelőjével szemben a  befektetés jellegével objektívan indokolható, 
előre meghatározott kritériumok támaszthatók.

 (2) A  független magánbefektetőt olyan nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes eljárás alapján kell kiválasztani, 
amely megfelel az  európai uniós és nemzeti jogszabályoknak, és amelynek célja – a  kezességvállalástól eltérő 
befektetés esetén – a magánbefektetői veszteség minimalizálásával szemben az aszimmetrikus nyereségmegosztást 
előnyben részesítő, megfelelő kockázat-nyereség megosztási rendszer kialakítása. Ha a magánbefektetőt nem ilyen 
eljárás keretében választják ki, úgy a magánbefektetőnek biztosított méltányos megtérülési rátát nyílt, átlátható és 
megkülönböztetés-mentes eljárás során kiválasztott független szakértőnek kell megállapítania.

 (3) Ha az  állami és magánbefektető közötti veszteségmegosztás aszimmetrikus, az  állami befektetőt terhelő első 
veszteséget a teljes befektetés 25%-ára kell korlátozni.

 (4) Kezességvállalás esetén a kezességvállalás mértéke nem haladhatja meg a kezességvállalással biztosított portfolió 
80%-át, az adott tagállamot terhelő teljes veszteség a kezességvállalással biztosított portfólió 25%-át. Díjmentesen 
kizárólag a  kezességvállalással biztosított portfólió várt veszteségét fedező kezességvállalás nyújtható. Ha 
a kezességvállalás a nem tervezett veszteség fedezésére is szolgál, a pénzügyi közvetítő a kezességvállalásnak a nem 
tervezett veszteséget fedező részére piaci mértékű kezességvállalási díjat köteles fizetni.

 (5) A befektető képviseltetheti magát az energiahatékonysági alap vagy a pénzügyi közvetítő alap irányító testületében, 
így különösen felügyelőbizottságban, tanácsadó bizottságban.

 (6) Az  energiahatékonysági alapot vagy a  pénzügyi közvetítőt az  alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kell 
létrehozni.

 (7) Annak érdekében, hogy a  támogatási intézkedés végrehajtása céljából biztosítható legyen az  üzleti szempontból 
megalapozott beruházási stratégia alkalmazása, átvilágítási folyamatot kell létrehozni.

49. § (1) A  pénzügyi közvetítőt és az  energiahatékonysági alap kezelőjét üzleti alapon kell irányítani, és biztosítani kell 
a nyereségorientált befektetési döntések meghozatalát. Ez a követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha a pénzügyi 
közvetítő és az energiahatékonysági alap
a) kezelője jogszabály vagy szerződés alapján a legnagyobb gondossággal, jóhiszeműen és az összeférhetetlenség 

elkerülésével jár el,
b) kezelője az alapkezelést a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és szabályozói felügyelet mellett végzi,
c) kezelőjének a javadalmazása megfelel a piaci gyakorlatnak, mely követelmény akkor tekinthető teljesültnek, 

ha az  energiahatékonysági alap kezelőjét és a  pénzügyi közvetítőt tapasztalaton, szakértelmen, valamint 
operatív és pénzügyi kapacitáshoz kapcsolódó objektív kritériumokon alapuló nyílt, átlátható és 
megkülönböztetés-mentes pályázati eljárás útján választják ki,

d) kezelője teljesítményhez kötött javadalmazásban részesül, vagy saját forrásai társbefektetése útján részt vállal 
a  befektetési kockázatból, ezáltal biztosítva, hogy érdeke folyamatosan megegyezzen az  állami befektető 
érdekével.

 (2) Az  épület-energiahatékonysági projekt keretében folytatandó beruházás beruházási stratégiáját, kritériumait és 
a tervezett ütemezést előre meg kell határozni, valamint előzetesen ki kell mutatni pénzügyi megalapozottságát és 
az energiahatékonyságra gyakorolt várható hatását.

 (3) Az  energiahatékonysági alapban befektetett, illetve a  pénzügyi közvetítőnek nyújtott állami forrásra vonatkozóan 
megalapozott kilépési stratégiát kell készíteni, lehetővé téve, hogy az épület-energiahatékonysági projektet a piac 
finanszírozza, ha az erre készen áll.
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23. A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás

50. § (1) Az újonnan létrehozott vagy modernizált kapacitásokhoz kapcsolódó nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez 
nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) esetén a  támogatási 
intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.

 (2) A támogatási intenzitás a 42. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (3) A támogatás abban az esetben nyújtható, ha

a) az  új kapcsoltenergia-termelő egység az  energiahatékonyságról, a  2009/125/EK és a  2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 
25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a továbbiakban: 2012/27/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv) foglaltaknak megfelelően a nem kapcsolt energiatermeléshez viszonyítva összességében 
primerenergia-megtakarítást ér el,

b) a  beruházás egy meglévő kapcsoltenergia-termelő egység fejlesztésével vagy egy meglévő erőművi 
egység kapcsoltenergia-termelő egységgé történő átalakításával primerenergia-megtakarítást eredményez 
az erőművi egység fejlesztés vagy átalakítás előtti eredményéhez viszonyítva.

 (4) A támogatás keretében
a) a  támogatott beruházás költségének és egy azonos kapacitású, hagyományos hő- vagy energiatermelő 

létesítmény beruházási költségének a különbsége,
b) a nagy hatásfokú létesítmény hatásfokának növeléséhez szükséges beruházási költség
számolható el.

24. A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás

51. § (1) A  megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) kizárólag új berendezéshez nyújtható.

 (2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás fenntartható bioüzemanyag 
előállítására irányul.

 (3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően támogatás nyújtható meglévő élelmiszeralapú bioüzemanyag-előállító egység 
új generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében az élelmiszeralapú 
termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.

52. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
a) 45%-át az 54. § (2) és (3) bekezdése esetén,
b) 30%-át az 54. § (4) bekezdése esetén.

 (2) A támogatási intenzitás a 42. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (3) Ha a  támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján kidolgozott valódi 

versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetés-mentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő 
ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, a támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

 (4) Ha az  ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő támogatásban, 
a  támogatás kizárólag az  ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a  későbbi tárgyalás lehetőségének 
kizárásával.

53. § (1) Nem nyújtható támogatás
a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,
b) a  vízvédelmi politika terén a  közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 

2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez.
 (2) Nem ítélhető meg támogatás a  létesítmény működésének megkezdését követően, és a  támogatás nem függhet 

a termelés eredményétől.
 (3) Nem ítélhető meg támogatás működési célra.

54. § (1) A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség 
számolható el.
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 (2) Ha a  környezetvédelmi beruházási költség a  beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már 
működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége 
számolható el.

 (3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, 
a  támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének 
a különbsége számolható el.

 (4) Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a  (3)  bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, 
a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.

25. A szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás

55. § (1) A  szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában 
a továbbiakban: támogatás) a környezeti károk helyreállításához nyújtható.

 (2) A támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.
 (3) A szennyező fizet elvvel összhangban támogatás akkor nyújtható, ha – az európai uniós környezetvédelmi felelősségi 

szabályok sérelme nélkül – a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101.  §-a 
alapján nem állapítható meg a szennyezésért felelős személy kiléte vagy az nem kötelezhető a költségek viselésére. 
A támogatás a helyreállítási vagy szennyezésmentesítési munkák elvégzéséért felelős személy részére nyújtható.

 (4) A támogatás keretében a terület szennyeződésmentesítéséhez kapcsolódó, a szennyeződésmentesített földterület 
független szakértő által meghatározott értéknövekedésével csökkentett költsége számolható el, függetlenül attól, 
hogy az adott költség tárgyi eszközként feltüntethető-e a kedvezményezett mérlegében.

26. A hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás

56. § (1) A  hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában 
a  továbbiakban: támogatás) más vállalkozás által termelt hulladék újrafeldolgozásához és újrahasználatához 
nyújtható, ha a támogatott beruházás technológiája meghaladja az általánosan elterjedt, nyereségesen alkalmazható 
technológiát.

 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át.
 (3) A támogatási intenzitás a 42. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (4) A  támogatás keretében a  támogatott beruházás beruházási költsége és a  támogatás hiányában megvalósítható, 

azonos kapacitású, hagyományos eljárást alkalmazó hulladék-újrahasznosító vagy -újrafelhasználó létesítmény 
megvalósításához szükséges beruházási költség különbsége számolható el.

 (5) A  támogathatóság feltétele, hogy a  beruházás hiányában a  beruházás eredményeként újrafeldolgozott vagy 
újrahasznált anyagok ártalmatlanításra kerülnének vagy kevésbé környezetbarát módon kerülnének hasznosításra.

 (6) Nem nyújtható támogatás
a) az újrafeldolgozástól eltérő hulladékhasznosítási tevékenységekre,
b) a kedvezményezett saját hulladékának újrafeldolgozását és újrahasználatát szolgáló beruházásokra.

 (7) A támogatás közvetetten sem mentesítheti a szennyezőt az európai uniós környezetvédelmi felelősségi szabályok 
alapján viselendő terhek és a normál üzletvitel körébe tartozó költségek viselése alól.

 (8) A beruházás nem eredményezheti az újrafeldolgozandó anyagok iránti kereslet emelkedését a gyűjtési tevékenység 
növelése nélkül.

27. Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

57. § (1) Az  energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti támogatott területeken energetikai célú infrastruktúra létrehozásához, 
korszerűsítéséhez és bővítéséhez nyújtható.

 (2) A  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és a  támogatott infrastruktúra működési 
eredménye közötti különbséget.

 (3) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
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 (4) A támogatás keretében a beruházás költsége számolható el.
 (5) Az  energetikai célú infrastruktúrának a  belső energiapiaci szabályozással összhangban lévő teljes körű tarifa- és 

hozzáférési szabályozás hatálya alá kell tartoznia.
 (6) Nem nyújtható támogatás villamosenergia- és gáztározó projektekhez, valamint kőolaj-infrastruktúrához kapcsolódó 

beruházáshoz.

28. A környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás

58. § (1) A 19–27. alcím szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás 
(ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) esetén a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatási intenzitás a 42. § (2) bekezdése szerint növelhető.
 (3) A támogatás keretében környezetvédelmi tanulmány költsége számolható el.
 (4) A  2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv által kötelezően előírt energiaauditon felül végrehajtott 

energiaaudit kivételével nem nyújtható támogatás nagyvállalkozás részére a  2012/27/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdése szerinti energiaaudithoz.

29. A szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás

59. § (1) A szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 
támogatás) az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

 (2) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetés-mentes és 
a technológiasemlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján köteles dönteni.

 (3) A támogatás keretében
a) a szükséges aktív és passzív szélessávú infrastruktúra kiépítésének beruházási költsége,
b) a szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó mélyépítési munkák beruházási költsége,
c) a szélessávú alaphálózat kiépítésének beruházási költsége és
d) a nagy sebességű újgenerációs hozzáférési hálózat kiépítésének beruházási költsége
számolható el.

 (4) Ha a támogatást a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő kiválasztási eljárás alapján ítélik oda, a projekthez kapcsolódó 
támogatás maximális összege a  (3)  bekezdésben meghatározott elszámolható költségek figyelembevételétől 
függetlenül is meghatározható.

60. § (1) A  támogatás szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az  esetben nyújtható, ha a  beruházás olyan területre 
irányul, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra, így különösen szélessávú alaphálózat, újgenerációs hozzáférési 
hálózat és ahol a piaci szereplő – egy ebből a célból meghirdetett nyilvános konzultáció keretében – nyilatkozik, hogy 
a támogatási intézkedés tervezetének közzétételétől számított három éven belül piaci feltételek mellett nem tervez 
a támogatott infrastruktúrával azonos kategóriájú infrastruktúrát kiépíteni.

 (2) Alépítmény építéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha az alépítmény több kábelhálózatnak és különböző 
hálózati topológiáknak is helyet biztosít.

61. § (1) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetés-mentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív 
és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához.

 (2) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést az újgenerációs elérési hálózat esetén fizikai átengedés révén 
köteles biztosítani.

 (3) A  hálózat üzemeltetője a  nagykereskedelmi hozzáférést legalább hét éven keresztül köteles biztosítani. 
Az alépítményekhez és a tartóoszlopokhoz való hozzáférés joga időben nem korlátozható.

 (4) A  nagykereskedelmi hozzáférés díját a  hálózat üzemeltetője a  nemzeti szabályozó hatóság árazási elvei és 
Magyarország vagy az  Európai Unió összehasonlítható, versenyképesebb területeinek referenciaértékei alapján, 
a hálózat üzemeltetője által kapott támogatás figyelembe vételével határozza meg.

62. §  A  10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó projekt esetén a  támogatást nyújtó a  kedvezményezett 
indokolatlan mértékű profitszerzésének megakadályozása érdekében ellenőrzési és visszafizetési mechanizmust 
alkalmaz.
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30. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

63. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 
támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

 (2) A  támogatás – a  nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – 
a következőkhöz nyújtható:
a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi teret –, 

koncertterem, filmszínház
b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez 

kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,
c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája, így különösen népi hagyományok, kézművesség,
d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a  kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és 

támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új 
technológiák alkalmazását is ezen célokra,

f ) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

64. § (1) Beruházási támogatás esetén a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költség és a  beruházás 
megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget, az  infrastruktúra üzemeltetője ugyanakkor 
– a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult észszerű nyereséget szerezni.

 (2) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

 (3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:
a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének 

költsége, ha az  infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra 
használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége, így különösen a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális 
örökség áthelyezésének költsége,

c) a  tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának 
költsége, így különösen a  megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a  speciális eszközök, 
anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs 
költsége,

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége, így különösen 
a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek 
javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség 
elősegítésével kapcsolatos költsége,

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége, így 
különösen a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő 
költsége.

65. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési 
veszteséget.

 (2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.
 (3) A működésből származó veszteség és észszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell 

meghatározni.
 (4) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározottak teljesítése – a  (3)  bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus 

alkalmazásával utólag is biztosítható.
 (5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a  kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez, így különösen 
a  kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez kapcsolódó, 
a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,
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b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének 
és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége, 
így különösen az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége,

c) a  közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének 
javítását szolgáló költség, így különösen a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű 
személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség,

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,
db) a  kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és 

felszerelési költség,
dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,
dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,
de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,
df ) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt 

álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,
dg) a marketing költsége,
dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,
f ) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül 

a projekt eredményeként felmerülő költség.

66. §  A  kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén 
a támogatás összege a 64. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 65. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek 
alkalmazásától eltérően is meghatározható akként, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható 
költségek 80%-át.

67. § (1) A 63. (2) bekezdés f ) pontja szerinti támogatás esetén:
a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át vagy
b) a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és a  projektből származó bevételek 

jelenértékének különbségét azzal, hogy a  bevételeket az  elszámolható költségekből előzetesen vagy 
visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

 (2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében
a) a szerző díjazása, így különösen szerzői joggal kapcsolatos költség,
b) a fordító díjazása,
c) a szerkesztő díjazása,
d) az egyéb szerkesztési költség, így különösen korrektúrázás, javítás, lektorálás,
e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és
f ) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége számolható el.

31. A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás

68. § (1) A  sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, 

bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,
b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez
nyújtható.

 (2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, 
működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetésmentes módon, 
a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

 (3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és 
megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó 
vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.
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 (4) A  támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos 
használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak 
vagy csapatnak kell használnia.

 (5) Ha a  támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a  hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási 
feltételeket nyilvánossá kell tenni.

69. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési 
eredmény közötti különbséget.

 (2) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

 (3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.
 (4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.
 (5) A  (3)  bekezdésben meghatározottak teljesítése – a  (4)  bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus 

alkalmazásával utólag is biztosítható.
 (6) Az  egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a  támogatás összege  

az (1)–(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási 
intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

70. § (1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható el.
 (2) A  működési támogatás keretében a  sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő 

működési költség, így különösen az igénybe vett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi, 
az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség számolható el.

 (3) Működési támogatás esetén az  értékcsökkenés és a  finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak 
el, amilyen mértékben az  értékcsökkenés, finanszírozás vagy az  értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi 
eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

32. Helyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás

71. § (1) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) helyi infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra 
helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.

 (2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a regionális beruházási támogatás kivételével – nem 
nyújtható támogatás a  651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikkei alapján. Nem nyújtható támogatás repülőtéri 
infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.

 (3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes 
alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért felszámított vagy eladása során 
meghatározott ár a szokásos piaci ár.

 (4) Az  infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és 
megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

72. § (1) A  támogatás keretében a  beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége 
számolható el.

 (2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
 (3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
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33. A személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés

73. § (1) A  személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés akkor nyújtható, ha a  közszolgáltatási szerződés megfelel 
a Személyszállítási törvény 25. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében foglalt 
rendelkezéseknek.

 (2) A  szolgáltató kiválasztásának összhangban kell állnia a  Személyszállítási törvény 23.  §-ában és az  1370/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltakkal.

 (3) A szolgáltató ellentételezésének összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 30. §-ában és az 1370/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében és mellékletében foglaltakkal.

 (4) A  pályázati dokumentumoknak és a  közszolgáltatási szerződéseknek tartalmazniuk kell, hogy a  személyszállítási 
közszolgáltatás végzésébe milyen mértékben vonható be alvállalkozó, figyelemmel arra, hogy a  személyszállítási 
közszolgáltatás igazgatásával és ellátásával megbízott belső szolgáltató a személyszállítási közszolgáltatás több, mint 
50%-át köteles maga nyújtani.

 (5) Az a közszolgáltatási szerződés, amely egyidejűleg rendelkezik a személyszállítási közszolgáltatás megtervezéséről, 
felépítéséről és működtetéséről, teljes közreműködői bevonást engedhet a  személyszállítási közszolgáltatások 
működtetésére.

 (6) A  támogatásból beszerzett tárgyi eszköz rendeltetésében az  amortizációs időszak végéig változás nem történhet, 
használatából bármely szervezetnek az  európai uniós állami támogatási szabályokkal összeegyeztethetetlen 
gazdasági előnye nem származhat.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

74. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

75. §  Az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 13. sora, 14. sora és 15. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és 

akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 
717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190., 2014.6.28., 45. o.),

b) 13–15. sora, 20. sor 1. pontja, 22. sor a)–c) és e)–i) pontja, 28. sora, 29. sora, 30. sora, 32. sora, 33. sora, 35. sora, 
36. sora, 40. sora, 41. sora és 57–59. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének 
a  csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

c) 13–15. sora és 30. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági 
ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/
EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),

d) 20. sor 1.  pontja, 22. sor a)–c) és e)–i)  pontja, 28. sora, 29.sora, 32-35. sora és 40. sora az  Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak 
a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet  
(HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 17–19., 21–23., 25., 26., 28., 29., 31., 32., 36–39., 40., 
41., 45., 47., 48., 49., 52., 53. és 55–56. cikke,

e) 22. sor c) pontja és 34. sora a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és 
az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

76. §  Hatályát veszti a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

1. melléklet a …./2017. (…..) NGM rendelethez

A B C D E F G H I J K L M N O

1.
Áht. 

Azonosít
ó

Címnév Alcímnév Jogcímcsoport név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete

2.

3.

4. 197117

Az előirányzat 
a) találmányok, növényfajták, használati minták oltalmának 
külföldön történő megszerzésére, fenntartására és megújítása 
költségeinek biztosítására,
b) a magyar szellemi termékek hasznosításának elősegítésére, a 
külföldön értékesített magyar áruk utánzásának megakadályozására 
szolgáló kiadások költségeinek fedezetére 
szolgál.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal. - egyösszegű kifizetéssel -

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata. 

- - -

5.

6. 25067 Függő kár kifizetés

7. 25078 Járadék kifizetés

8. 59206 Tőkésítésre kifizetés

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 2018. évi fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatterve

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Ágazati célelőirányzatok

Magyar találmányok külföldi bejelentése

Kárrendezési célelőirányzat

-

Az előirányzat a kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás 1991. 
július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek 
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, a gépjármű-
szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett 
baleseti kártérítési járadékról szóló 12/1998. (III. 27.)  PM rendelet 
és az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében 
elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 
33/2010. (VI. 11.) OGY határozat  alapján fedezetet nyújt 
a) a kötelező gépjármű felelősség biztosítás 1991. július 1-je előtti 
rendszeréből származó állami kötelezettségekre;
b) a gépjármű szavatossági károk alapján az 1971. január 1. napja 
előtti rendszer alapján kifizetett kártérítésekre;
c) azon személyek kártérítési igényének megtérítésére, akiknek a 
2006. augusztus 20-i budapesti tűzijátékkal összefüggésben 
alkotmányos alapjoga vagy személyhez fűződő joga sérelmet 
szenvedett;
d) Magyarország területén ideiglenesen tartózkodott szovjet 
katonák által szolgálati kötelességük teljesítése közben okozott 
károk megtérítésére.

- -  Kincstár -- -

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

természetes személy
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10. 281956

Az előirányzat célja a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer 
működtetése érdekében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara  
támogatása. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a 
felhasználással kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi 
tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

1.Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2.Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül  - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata. 

- - -

11. 359417

Az előirányzat a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi 
XXXIV. törvény 35. § (4) bekezdésében foglaltakra nyújt fedezetet 
és felhasználható a felelős játékszervezés részletes szabályairól 
szóló  329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet végrehajtására. Az 
előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban 
az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári 
díjakra.

gazdasági társaság, civil szervezet, köztestület, költségvetési szerv, helyi önkormányzat

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. §-a alapján - támogatói okirattal.

előleg biztosítható

előirányzat-átcsoportosítással, 
egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítményarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata.

- - -

12. 368339

Az előirányzat célja a Kincstár informatikai rendszereinek 
fejlesztéséhez szükséges forrás biztosítása. Az előirányzat 
fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NGM-t 
terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

Kincstár - előirányzat-átcsoportosítással - - - - -

13. 340473

Az előirányzat az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző 
egységgel rendelkező pénztárgépek beszerzéséhez nyújtandó 
támogatás fedezetére szolgál a nyugtaadási kötelezettség 
pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett 
adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról 
szóló 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet szerint. Az előirányzat 
fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NGM-t 
terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó

Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérlem útján, melynek módját a nyugtaadási 
kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. 
január 1-jétől kötelezett adózónak az online 
pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról 
szóló 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet 
tartalmazza.

- egyösszegű kifizetéssel - - Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal - -

- -

1. Magyarországon hullámtérben, nyílt ártérben, az árvízzel kapcsolatos belvíz által veszélyeztetett területen vagy 
mentesített ártérben lakóingatlan tulajdonnal rendelkező természetes személy, 
a) aki 2016. december 31-ig a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap kezelőjével szerződést kötött, 
b) aki az a) pont szerinti szerződés alapján befizetést teljesít,
c) akinek a tulajdonában lévő lakóingatlanban víztöbblet következtében kára keletkezett,
d) akinek a szerződéses jogviszonya a kár bekövetkezését megelőzően legalább 30 napja fennállt,
e) aki a káresemény bekövetkezését megelőzően 6 hónapnál rövidebb ideig teljesített rendszeres befizetést a kártalanítás 
50%-ára jogosult,
f) aki a káreseményt - illetve vészhelyzettel egyidejűleg bekövetkező káresemény esetén a vészhelyzet elmúltát - követő 
15 napon belül a káreseményt írásban bejelenti (Vészhelyzet esetén a bejelentési határidő azon a napon kezdődik, amikor 
a káresemény helyszíne biztonságosan és hatóságilag engedélyezett módon megközelíthetővé vált.).
2. Nem jogosult kártalanításra az 1. pontban foglalt személy,
a) ha a szerződése megszűnik, mivel
aa) a szerződést 30 napos felmondási idővel, a szerződést írásban felmondja,
ab) a befizetés esedékességétől számított 60. napig a hátralékos díjat  nem fizette meg és halasztást nem kapott,
ac)  súlyosan szerződésszegő magatartást tanúsít. 
b) ha késedelmes kárbejelentés esetén az időmúlás következtében nem igazolható a kára.

- - egyösszegű kifizetéssel - - Kincstár

Felelős játékszervezési tevékenység támogatása

Kincstár informatikai stratégiájának 
végrehajtása

Pénztárgépek cseréjének és átalakításának 
támogatása

9. 359817 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok

A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 
2016. évi megszüntetésével az ár- és árvízből eredő belvízkárok 
megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönző előirányzat, 
amelybe a Magyarország hullámtérben, nyílt ártérben, az árvízzel 
kapcsolatos belvíz által veszélyeztetett területen vagy mentesített 
ártérben lakóingatlan tulajdonnal rendelkező természetes 
személyek szerződés alapján befizetést teljesíthetnek, ezáltal 
jogosulttá válnak a káresemények utáni kártalanításra. 
Az előirányzat terhére a kártalanítás mértéke legfeljebb 15 millió 
forint lehet. A kezelő szerv a bejelentést követő 30 napon belül 
felméri a károkat és további 15 napon belül a megállapított 
kártalanítási összeget ezen előirányzatról teljesíti. Amennyiben a 
kárkifizetés megalapozásához a szokásos és általánosan alkalmazott 
eljáráshoz képest további eljárás és ezzel járó dokumentáció 
szükséges, úgy a kártalanítási összeg megállapítása és ennek 
kifizetése az utolsó irat beérkezését követő 15 napon belül történik 
az előirányzat terhére.

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti 
rendszer működtetéséhez
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14. 360006

Az előirányzat a bankkártya-elfogadó terminálok beszerzésével, 
telepítésével, valamint a legalább 24 hónap fenntartási időszakra 
jutó üzemeltetésével összefüggő költségekhez nyújt forrást a 
bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott 
támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendeletben foglalt 
feltételek szerint. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a 
felhasználással kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi 
tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

gazdasági társaság

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján - támogatói okirattal, a 
bankkártya-elfogadó terminálok számának 
növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. 
(XII. 6.) NGM rendeletben foglaltak figyelembe 
vételével.

előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel -

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata.

Kincstár - -

15. 360328

Az előirányzat az Automata Felügyeleti Egység beszerzésével, 
telepítésével valamint üzemeltetésével összefüggő költségekhez  
nyújt forrást az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül 
végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata 
Felügyeleti Egységgel történő beszerzéséhez nyújtandó 
támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendeletben foglalt 
feltételek szerint. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a 
felhasználással kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi 
tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

gazdasági társaság

Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérelem újtán támogatói okirattal, az élelmiszer-
értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző 
automataberendezések üzemeltetői számára az 
Automata Felügyeleti Egységgel beszerzéséhez 
nyújtandó támogatásról szóló20/2017. (VII. 31.) 
NGM rendeletben foglaltak figyelembe vételével.

előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel -

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata, 
b) pénzügyi intézmény által vállalt 
garancia.

Kincstár - -

16.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján  -  támogatási szerződéssel 
vagy támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A. §-a alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható -

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

Visszterhes polgári jogi szerződés alapján. - - -

18. 258312

Az előirányzatra befolyó, a területfejlesztéssel és 
fejlesztéspolitikával összefüggő feladatokat szolgáló előirányzatok 
terhére előző években megítélt és visszavont támogatások 
visszatérüléséből származó bevételek a Területfejlesztéssel 
összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzatra meghatározott 
célokra használható fel, továbbá az előző években a visszatérítendő 
támogatásként nyújtott, központi bevételekhez kapcsolódó, 
területfejlesztési támogatásokból származó bevétel a központi 
költségvetést illeti meg.

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat, központi költségvetés - - egyösszegű kifizetéssel - - - - -

19. 294824 Az előirányzat a Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti 
kezelésű előirányzatra meghatározott célokra használható fel. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat, központi költségvetés - - egyösszegű kifizetéssel - - - - -

Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének 
támogatása

17. 346706 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

Az előirányzat fedezetet biztosíthat
a) a területfejlesztési intézményrendszeri feladatokra
aa) a területi önkormányzatok,
ab) a térségi fejlesztési tanácsok részére  a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott 
feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeikhez és egyes szakmai 
projektjeik végrehajtásához;
b) területfejlesztési szakmai háttérfeladatokra
ba) a Nemzeti Programokkal kapcsolatos feladatok ellátásához és 
fejlesztéséhez. 
bb) az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs 
Rendszer működéséhez és szakmai feladatai ellátásához,
c) a Kincstár területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének 
finanszírozásához, 
d) egyéb területfejlesztéshez, fejlesztéspolitikához kapcsolódó 
feladatok ellátásához és kapcsolódó projektekhez.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

Kezelőszemélyzet nélküli autómaták 
bekötésének támogatása

igénybe vehető -

Területfejlesztési feladatok

Decentralizált területfejlesztési programok

Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával 
összefüggő feladatok

helyi önkormányzat, gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, Balaton Fejlesztési Tanács, Tokaj  Borvidék Fejlesztési 
Tanács, költségvetési szerv, természetes személy, civil szervezet

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

-
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21.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, társasház, 
lakásszövetkezet, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, ügyvéd, végrehajtási iroda, egyéni közjegyző, 
közjegyzői iroda, egyéni szabadalmi ügyvivő, szabadalmi ügyvivő iroda

Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  támogatási 
szerződéssel vagy támogatói okirattal.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2.  Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. § szerinti támogatói okirattal.

visszterhes polgári jogi szerződés alapján - - -

20. 359684 Pest megyei fejlesztések

22. 347995 Gazdasági Zöldítési Rendszer - igénybe vehető -

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv

előleg biztosítható -

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék, 
f) a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési 
okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 
28.) Korm. rendelet 84. § (6) bekezdés 
a) pontja szerinti törzskönyvi 
bejegyzés.

Az előirányzat fedezetet biztosíthat
a) a kibocsátás-csökkentést és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés, valamint demonstrációs 
projektek finanszírozására,
b) a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés 
fejlesztésére és energiahatékonyság növelésére,
c) az alacsony kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési 
eszközökre történő átállás ösztönzésére,
d) a Zöld Klíma Alap részére tett nemzeti felajánlás 50%-ának 
teljesítésére,
e) az elektromos töltőinfrastruktúra-telepítés megvalósítási 
helyszíneit feltüntető adatbázis és térkép elkészítésére és 
működtetésére;
f)   az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó fizetési, 
elszámolási és kontrollrendszer kiépítésére és működtetésére;
g) az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó működési 
költségekre;
h) az elektromobolitáshoz,energiahatékonysághoz kapcsolódó 
marketing és promóciós tevékenység kiadásaira;
i) az elektromobolitáshoz,energiahatékonysághoz kapcsolódó 
tanulmányok, tervek, koncepciók kidolgozásának a 
finanszírozására;
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is.

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

-

Az előirányzat fedezetet biztosíthat:
1. Pest megye területén megvalósuló alábbi fejlesztésekhez:
a) közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló, a  vállalkozások 
működési feltételeit és környezetét javító fejlesztésekhez:
aa) mikro, kis-és középvállalkozások telephely feltételeinek 
javításához,
ab) üzleti infrastukturális fejlesztések támogatásához, kiemelten 
ipari parkok, iparterületek, logisztikai és technológiai parkok 
fejlesztéséhez,
ac) barnamezős területek újrahasznosításához,
ad) vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzéséhez,
ae) ipari kapacitások és technológiák fejlesztéséhez,
af) befektetés-ösztönző tevékenység támogatásához,
b) turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztéséhez, 
ba) turisztikai látványosságok, vonzerőkhöz,
bc) szálláshely kapacitás fejlesztéséhez,
c) Pest megyei lemaradó térségek komplex fejlesztéséhez,
d) munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfejlesztés, kiemelten 
önkormányzati tulajdonú belterületi utak, kerékpárutak, 
fejlesztéséhez,
e) önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek 
javítása, fejlesztése, kiemelten önkormányzati tulajdonú 
intézmények energetikai megújításához,
ea)gyermekellátás feltételeinek javításához, önkormányzati 
ingatlanban működő nevelési, oktatási intézmények - kiemelten 
óvodák és általános iskolák - infrastukturális fejlesztéséhez, 
eb) önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátás 
intézményeinek fejlesztéséhez,
f) kormányhatározat alapján, Pest megye területén működő 
egészségügyi szakellátást nyújtó intézmények fejlesztéséhez,
g) települések infrastrukturális ellátottságának javítása, 
fejlesztéséhez,
ga) felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek fejlesztéséhez, 
élővízek és környezetük revitalizációjához.
2. Az előirányzat felhasználásához kapcsolódó Kincstár és Pest 
Megye Önkormányzata által végzett feladatokhoz.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

1. pont tekintetében Pest megye területén működő helyi önkormányzat, költségvetési szerv, Pest megye területén 
telephellyel rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület
2. pont tekintetében Kincstár és Pest Megye Önkormányzata.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

támogatási szerződésben előírt 
határidő

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

- igénybe vehető

Belgazdasági feladatok
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23. 348239

Az előirányzat az Európai Bizottság NER300 programjaiban 
közvetlenül támogatást nyert hazai projekt megvalósítására nyújt 
fedezetet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

gazdasági társaság - - egyösszegű kifizetéssel - - - - -

24. 338151

Az előirányzat fedezetet biztosít a Teljesítésigazolási Szakértői 
Szerv működésének és feladatellátásának a támogatására. Az 
előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban 
az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári 
díjakra.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, köztestület

1.Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2.Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata. 

- - -

25. 257256

Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatoknak a 
védelmi felkészítési és a gazdaság mozgósítási feladatokkal 
kapcsolatos teendői finanszírozására szolgál - az Alaptörvényben 
meghatározott különleges jogrend esetén - az ágazatok 
működőképességének, a lakosság ellátásának, a Magyar Honvédség, 
a rendvédelmi szervek és a szövetséges fegyveres erők 
szükségleteinek kielégítése céljából. Az előirányzat terhére a 
különleges jogrend során felmerülő igények kielégítéséhez 
szükséges, a Kormány által meghatározott hadiipari kapacitások 
biztosításához és fenntartásához - a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben és a 
nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai 
végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. 
rendeletben meghatározott feltételek szerint - nyújtható támogatás. 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

gazdasági társaság

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül 
-  támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata. 

- - -

26. 281234

Az előirányzat támogatást biztosít aa Magyar Szabványügyi 
Testület nemzetközi feladatainak ellátásához és a szabványok 
magyar nyelvre történő fordítási költségeinek fedezetére. Az 
előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban 
az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári 
díjakra.

Magyar Szabványügyi Testület

1.Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérelm útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2.Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata.

- - -

27. 329828

Az előirányzat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyes 
közfeladatainak költségvetési támogatására szolgál. Az előirányzat 
fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NGM-t 
terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, köztestület

1.Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérelm útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2.Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérelem útján - támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata.

- - -MKIK támogatása

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési 
támogatása

Az ágazat védelmi felkészítésének állami 
feladatai a honvédelmi törvény alapján

Nemzetközi szabványosítási feladatok

NER300 projekt megvalósítása
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-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) bankgarancia,
c) óvadék,
d) biztosítók által vállalt garancia vagy 
készfizető kezesség.

- igénybe vehető28. 349562 Nagyvállalati beruházási támogatások -

Az előirányzat célja a nagyvállalkozások, továbbá a beruházás 
hatására a nagyvállalati méretkategóriát elérő kis- és 
középvállalkozások minimum 100 millió forint elszámolható 
összköltségű 
a) induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló 
beruházásainak,
b) az a) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházásainak,
c) az a) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó 
beruházásainak
a támogatása.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

1. Magyarországon a támogatási kérelem benyújtásakor vagy a támogatott projekt hatására, annak fizikai befejezésének 
üzleti évében átlagosan legalább 150 főt foglalkoztató (a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a 651/2014/EU 
bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá 
kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző vagy a 
projekt fizikai befejezése üzleti évének 12 havi átlagállományát  is figyelembe kell venni) nagyvállalkozások, továbbá 
azon kis- és középvállalkozások, amelyek a támogatott projekt hatására, annak fizikai befejezésének üzleti évében elérik a 
nagyvállalati méretkategóriát. 
a) a fejlesztendő tevékenység a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ág (TEÁOR 10-33) vagy építőipari 
(TEÁOR 41-43) ág körébe sorolt ágazat valamelyikébe esik,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel 
vagy fiókteleppel, 
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 
(365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszak  nem számít bele,
d) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele 
meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
e) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti 
mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
f) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését 
megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
g) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, 
telephelyén,  fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését 
követő 60 napon belül, azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló és  az újonnan felvételre 
kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő  kapcsolódó vállalkozásának,  
partnervállalkozásának vagy  a támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának 
többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye. Az újonnan 
létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít,
h) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban 
legalább a projekt befejezését követő 5 évig fenntartja,
i) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő - illetve amennyiben az f) pontban foglaltak 
teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás 
is -  vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő vagy ha az magasabb, a támogatást 
igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi 
létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményt, illetve a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt  fenntartja, azzal, hogy a 
kölcsönzött munkaerő csökkentésére abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező 
nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére is,
j) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás 
megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja, 
k) támogatás ösztönző hatásokkal bír.

2. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b)  benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a 
tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 
munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 2 naptári éven belül véglegesen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem 
benyújtásakor folyamatban van,
d) a h) pont hatálya alá tartozó vállalkozások kivételével, benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított 
foglalkoztatotti létszáma eléri a 12 ezer főt,
e) kutatási infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódik,
f) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a 
bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény 
üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, 
illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
g) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal 
összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési 
kötelezettségének nem tett eleget,
h) benyújtójában a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több 
állami szerv irányítja, kivéve az alábbi szak- és alágazati kódú fejlesztendő tevékenységek esetén: 
10.11. Húsfeldolgozás, - tartósítás, 10.13. Hús-, baromfihús készítmény gyártása, 10.89. M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása, 
15.11.  Bőr, szörme kikészítése, 16.21. Falemezgyártás, 16.22. Parkettagyártás, 16.23. Épületasztalos-ipari termék 
gyártása, 19.20. Kőolaj-feldolgozás, 20.1. Vegyi alapanyag gyártása, 23.6 Beton-, gipsz, cementtermék gyártása, 25.11 
Fémszerkezet gyártása, 29.10.  Közúti gépjármű gyártása, 29.31. Járművillamossági-, elektronikai készülékek gyártása, 
29.32. Közúti jármű alkatrészeinek gyártása,
i) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből 
való kizárás hatálya áll fenn.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan
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1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható -

Bizotsíték lehet:
a) A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata.
b) zálogjog,
c) garancia,
d) kezesség, 
e) óvadék, 
f) a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési 
okmányok kiaádsáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 
28.) Kom. rendelet 84. § (6) bekezdé 
a) pontja szerinti törzskönyvi 
bejegyezés.

visszterhes polgári jogi szerződés alapján

31.

-

-
egyösszegű kifizetéssel vagy 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan

-

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

-29. 359728 Jedlik Terv

Az előirányzat fedezetet biztosít
a) az elektromos meghajtású gépjármű megvásárlásának 
támogatására,
b) töltőinfrastruktúra kiépítésére,
c) az E-Mobi Nonprofit Kft. elektromobilitási tevékenységével 
összefüggő működési költségeire, 
d) az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó működési 
költségekre,
e) az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó fizetési, 
elszámolási és kontrollrendszer kiépítésére és működtetésére,
f) az elektromobilitáshoz, energiahatékonysághoz kapcsolódó 
tamulmányok, tervek, koncepciók kidolgozásának a 
finanszírozására,
g) az elektromobilitáshoz, energiahatékonysághoz kapcsolódó 
marketing és promóciós tevékenység kiadásaira.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület, költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, társasház, lakásszövetkezet, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, ügyvéd, végrehajtói iroda, egyéni 
közjegyző, közjegyzői iroda, egyéni szabadalmi ügyvivő, szabadalmi ügyvivő iroda

30. 342573

igénybe vehető

Irinyi terv végrehajtása

-

A pénzügyi intézmény a támogató 
megbízásából a kezességi díjtámogatás 
Ávr. 98. §  szerinti összegével 
megterhelheti a kedvezményezettnek a 
pénzügyi intézménynél vezetett 
számláját.

- -

Az előirányzat célja, hogy a Kormány kezességvállalási díjakhoz 
nyújtandó költségvetési támogatásról szóló egyedi határozatában 
meghatározott támogatási mértékek figyelembevételével forrást 
biztosítson
a) a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében 
résztvevő, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és a támogatóval 
szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi intézmény által 2013. 
június 15-től kibocsátott forgóeszköz-, beruházási-, illetve európai 
uniós támogatás önerő- és előfinanszírozására, vállalkozások 
részére nyújtott új hitelekhez és forgóeszköz-, beruházási-, illetve 
európai uniós támogatás önerő- és előfinanszírozására, 
vállalkozások részére nyújtott hitel kiváltására irányuló új 
hitelszerződéshez vagy szerződésmódosításhoz (ide nem értve a 
Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióit), a Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. mint kezességvállaló intézmény által vállalt 
kezességi díjhoz kapcsolódó kezességi díjtámogatásra,
b) a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében 
résztvevő pénzügyi intézmény által 2013. június 15-től - a 
Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói és az a) pont szerinti 
ügyletek kivételével - az egyéb ügyletkörbe tartozó, vállalkozások 
részére nyújtott új hitelekhez a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által 
vállalt kezességi díjakhoz kapcsolódó kezességi díjtámogatásra,
c) a 2013. június 15-től vállalkozások részére kibocsátott új 
bankgarancia-szerződésből, és termelési célú eszközbeszerzéshez 
kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá legfeljebb 
egyéves futamidejű faktoringszerződésből eredő 
kötelezettségekhez, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt 
készfizető kezességekhez kapcsolódó kezességi díjtámogatásra
[az a)-c) pont szerinti jogcímek e sor alkalmazásában együtt: 
kezességi díjtámogatás], amely nem biztosítható az állami 
viszontgarancia nélküli kezességi ügyletekhez és a piaci kezességi 
díjon vállalt kezességi ügyletekhez és nem vehető igénybe 
kamathoz.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

A kezességi díjtámogatás kedvezményezettje a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási szolgáltatását 
igénybe vevő vállalkozás lehet, amelynek a támogatási igény benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és meg 
nem fizetett köztartozása és adósként vagy adóstársként nem áll a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. 
évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt.

A kezességi díjtámogatás rendszerének 
működtetésében résztvevő pénzügyi intézmény a 
kezességi díjtámogatásra való jogosultság fennállása 
esetén a kedvezményezettől a kezességi díjnak csak 
a kezességi díjtámogatással csökkentett részét szedi 
be, a különbözetet a támogató a kezességi 
díjtámogatás rendszerének működtetésében 
résztvevő pénzügyi intézménynek az általa a 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére megküldött 
beszámoló alapján fizeti meg. 
A kezességi díjtámogatás a támogatói okirat 
kiállítása és a Kormány honlapján, a 
kedvezményezett nevére, székhelyére és az 
elméleti maximális támogatás összegére vonatkozó 
adattartalommal, havonkénti bontásban való 
közzététele alapján - amely a támogatói okirat 
kedvezményezettel való közlésének minősül -, a 
kezességvállalási szerződés hatályba-lépésének 
napjától illeti meg a kedvezményezettet.

A kezességvállalási szerződés megszűnése - az Ávr. 
96. §-ában meghatározott esetek kivételével - a 
kezességvállalási szerződés lejáratának vagy 
megszűnésének időpontjáig esedékes, már kifizetett 
vagy a kezességvállalási szerződés megszűnéséig 
járó, még kifizetendő kezességi díjtámogatást nem 
érinti. 

Ha a tőkére vállalt kezesség mértéke nem éri el a 
Kormány kezességvállalási díjakhoz nyújtandó 
költségvetési támogatásról szóló egyedi 
határozatában meghatározott mértéket, a kezességi 
díjtámogatás mértékét arányosan csökkentve kell 
megállapítani.

Intézményi kezességi díjtámogatások
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igénybe vehető -32. 359662 Irinyi Terv iparstratégiai 
támogatásai

Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként 
meghatározott ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és 
beruházásainak támogatása, amelyek hozzájárulnak a kiemelt 
feldolgozóipari ágazatok növekedéséhez.

1. A támogatandó tevékenység az alábbi TEÁOR '08 körébe 
tartozik:
a) élelmiszeripar: C10., C11., C12., G46.3., I56., M75. 
b) egészséggazdaság: A01.28., C21., C26.6., C32.5., G46.46., 
M72.11., Q86., Q87. 
c) járműipar: C22.11., C22.19.,C27.11., C27.20., C30.1.-C30.4., 
C30.9. 
d) védelmi ipar: C25.4., C30.4., C32.99. 
e) zöld gazdaság: A01.11., A02.10., A02.20., C10.41., C16.10., 
C16.29., C19.10., C19.20., C20.11.-C20.17., C20.20., C20.30., 
C20.41., C20.42., C20.51.-C20.53., C20.59., C20.60., C22.21.-
C22.23., C22.29., C25.61., C25.62., D35.11., D35.30., E37.00., 
E38.11., E38.12., E38.21., E38.22., E38.3., E38.31., E38.32., 
E39.00., G46.12., G46.13., G46.18., G46.19., G46.69., G46.73., 
G46.74., G46.77., G46.90. 
f) IKT szektor, elektronika ipar: C26.1.-C26.4., C26.8., G46.51., 
G46.52., J58.2., J61.1.-J61.3., J61.9., J62.01.-J62.03., J62.09., 
J63.11., J63.12., S95.11., S95.12. 
g) speciális gépgyártás: C 26.51, C26.60, C28.1.-C28.4., C28.9., 
G46.61.-G46.64., G46.66., G46.69., M71.12., M72.19. 
h) az a)-g) pontban nem meghatározott TEÁOR tevékenység, abban 
az esetben, ha a támogatást igénylő igazolni tudja a projekt Irinyi 
Tervben meghatározott célokkal való összhangját.

2. Az előirányzat által maximum 400 millió forint, minimum 50 
millió forint összegű támogatás nyújtható, melyek a projekt 
összköltségének (ÁFA levonásra jogosultak esetén nettó 
összköltségének) legfeljebb 50%-a lehet. Induló vállalkozás esetén 
kizárólag a legkisebb támogatható mérettel rendelkező projekthez 
nyújtható támogatás.

3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók a 4. 
pontban foglaltak szerint: 
a) kapacitásbővítés, 
b) új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon, 
c) termékkínálat bővítése, 
d) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló 
beruházások, 
e) termékek piacra vitele, 
f) kutatási és fejlesztési tevékenység, 
g) az f) és h) ponthoz kapcsolódó iparjogvédelem, 
h) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 95-97. §-a szerinti innovációs partnerségi 
eljárás lebonyolításának a megvalósítása, 
i) az a)-e) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás, 
j) az a)-e) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó 
beruházás.

4. Az előirányzat terhére azon 3. pontban foglalt tevékenységek 
támogathatók, melyek eredménye az alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték,
c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő 
hasznosítása,
d) jelentős teljesítmény-növekedés,
e) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a 
teljesítmény csökkenne,
f) hatékonyabbá válik a termelésben az anyagáramlási folyamat,
g) a termékfejlesztés rendszerébe integrált ipari szolgáltatások 
kiépítésére és bővítésére irányulnak,
h) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és 
eljárások prototípusfejlesztése,
i) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és 
eljárások legalább hazai piacra vitele.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

1. Az F:32. mező 3. pont a)-g) és i) -j) alpontjában foglalt tevékenységek tekintetében a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: kkv. törvény) szerinti kis- és 
középvállalkozásoknak minősülő gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, amennyiben
a) fejlesztendő tevékenysége F:32. mező 1. pontjában meghatározott ágazat valamelyikébe esik,
b) létszáma - a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített 
módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a 
kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe véve - nem 
haladja meg a 249 főt,
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel 
vagy fiókteleppel,
d) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának - kivéve induló vállalkozásoknak - a támogatási igény 
benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes 
üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
e) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának - kivéve induló vállalkozásoknak - a támogatási igény 
benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes 
üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
f) a beruházás a támogatást igénylőnél - kivéve induló vállalkozásoknak - az átlagos éves nettó árbevétel növekedését 
eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
g) támogatást igénylő vállalja, hogy amennyiben a támogatott tevékenység beruházás, a támogatási szerződésben vállalt 
feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 3 évig fenntartja és a támogatott fejlesztéseket 
a megvalósítás helyszínén üzemelteti,
h) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 50%-át saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a támogatási 
tevékenység megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa,
i) támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatásokkal bír.

2. Az F:32. mező 3. pont h) alpontja szerinti tevékenység esetén olyan gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, európai 
részvénytársaság, valamint európai szövetkezet is támogatható, amelyik megfelel az 1. pont a), c)-f) és h)-i) alpontjában 
foglaltaknak.
3. Nem nyújtható támogatás az 1. és 2. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény: 
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul, 
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a 
tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 
munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 2 naptári éven belül véglegesen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem 
benyújtásakor folyamatban van, 
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatás odaítélésének 
időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást kérelmező az igényjogosultja, vagy az igény a beruházás 
érdekében jött létre, továbbá kivéve, ha az ingatlant a helyi önkormányzat javára bejegyzett vételi jog vagy visszavásárlási 
jog terheli, ha azok gyakorlására a helyi önkormányzat csak azzal a feltétellel jogosult, ha a beruházás meghiúsult,
e) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a 
bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény 
üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, 
illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja, 
f) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal 
összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, 
g) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből 
való kizárás hatálya áll fenn.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító 
által vállalt garancia, 
c) pénzügyi inétzmény vagy biztosító 
által vállalt készfizető kezesség,
d) óvadék.

-
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1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján - támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

33. 368417 --Beszállítói-fejlesztési 
Program

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító 
által vállalt garancia,
c) pénzügyi intézmény vagy biztosító 
által vállalt készfizető kezesség,
d) óvadék.

- igénybe vehető

1. Az előirányzat célja a Beszállítói Fejlesztési Program keretében 
meghatározott ágazatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása. 
Támogatás az integrátor nagyvállalatnak (a továbbiakban ezen 
előirányzat esetén: nagyvállalat) és hozzá a program keretében 
együttműködési megállapodással kapcsolódó mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak nyújtható. 
Támogatás akkor nyújtható, amennyiben egy nagyvállalat legalább 
öt mikro-, kis- és középvállalkozással köt együttműködési 
megállapodást és így legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozás 
igényel támogatást. Egy nagyvállalat és a hozzá kapcsolódó mikro-, 
kis- és középvállalkozások által együttesen megvalósítandó 
fejlesztéseket ezen előirányzat keretében összefoglalóan projektnek 
minősül, amely az egyes mikro-, kis- és középvállalkozások és a 
nagyvállalatok által megvalósítandó részprojektekből áll össze. 
Amennyiben egy nagyvállalat már legalább öt mikro-, kis-és 
középvállalkozással támogatási kérelmet benyújtott, akkor a 
kérelem benyújtását követően az adott nagyvállalathoz kapcsolódó 
további beszállító(k) csatlakozhat(nak) a projekthez, annélkül, hogy 
a nagyvállalatnak újra kérelmet kellene benyújtania.
A támogatandó tevékenység az alábbi területek valamelyikéhez 
kapcsolódik:
– járműipar,
– elektronikai, digitális technológia,
– kötöttpályás járműgyártás,
– buszgyártás,
– orvostechnológia,
– védelmi ipar.

2. Az előirányzat terhére egy kedvezményezett részére legalább 20 
millió forint, legfeljebb 200 millió forint összegű támogatás 
nyújtható, amely az adott részprojekt összköltségének legfeljebb 
100%-a lehet. A támogatás mértéke minden kedvezményezett 
esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra 
és rögzítésre.

3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók a 4-
5. pontban foglaltak szerint:
a) kapacitásbővítés,
b) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és 
szerszámok beszerzése,
c) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
d) termékkínálat bővítése, 
e) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló 
beruházások,
f) menedzsment folyamatok optimalizálása,
g) humán erőforrás fejlesztése, képzés, továbbképzés, tanácsadás 
formájában,
h) minősítés megszerzésére irányuló szervezetfejlesztés,
i) kutatási és fejlesztési tevékenység,
j) iparjogvédelem,
k) az a)- e) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
l) az a)-e) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó 
beruházás.

4. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység által megvalósuló 
részprojektek a beszállítói képességek javítását kell, hogy 
szolgálják az alábbiak közül legalább egy területen:
– minősített beszállítói státusz elérése,
– innovációs és gyártástechnológiai kapacitáshiány oldása (a 
beszállítók felkészítése arra, hogy a tesztelési, gyártástechnológiai 
és minőségbiztosítási rendszereik technológiai fejlesztése optimális 
módon történjen),
– a beszállító munkaerő-állományának felkészítése egyrészt a 
beszállítói státuszból adódó feladatokra, valamint általában az 
érintett iparágban felmerülő új kihívásokra.

5. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység eredménye az 
alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték,
c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő 
hasznosítása,
d) jelentős teljesítmény-növekedés,
e) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a 
teljesítmény csökkenne,
f) hatékonyabbá válik a termelésben az anyagáramlási folyamata,
g) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és 
eljárások prototípusfejlesztése,
h) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és 
eljárások legalább hazai piacra vitele,
i) szervezeti illetve menedzsment folyamatok optimalizálása,
j) hatékonyság növelése a vállalkozás valamely termelési vagy 
működési folyamatában, 
k) a vállalkozás az Ipar 4.0 fejlettségi szintjét javítja.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

I. Mikro-, kis- és középvállalkozások
1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kkv. törvény szerinti mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak minősülő vállalkozások, amennyiben
a) fejlesztendő tevékenységük F:33. mező 1. pontjában meghatározott területek valamelyikébe tartozik,
b) a mikro-, kis-és középvállalkozás együttműködési megállapodással kapcsolódik nagyvállalathoz, amely integrátorként a 
program keretében együttműködik a mikro-, kis-és középvállalkozásokkal;
c) a támogatás ösztönző hatásokkal bír.

2. Nem nyújtható támogatás az 1. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a 
tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás 
igénylésének időpontját megelőző két éven belül
ca) ismételten,
cb) a korábbival azonos és
cc) ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt
sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem 
benyújtásakor folyamatban van,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a 
bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény 
üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, 
illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
e) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal 
összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési 
kötelezettségének nem tett eleget,
f) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből 
való kizárás hatálya áll fenn,
g) benyújtója és a nagyvállalat között a kkv. törvényben meghatározott kapcsolódó- vagy partnervállalkozási kapcsolat áll 
fenn.
II.Nagyvállalat
1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, legalább 250 főt foglalkoztató 
nagyvállalkozások , amennyiben:
a) fejlesztendő tevékenységük F:33. mező 1. pontjában meghatározott területek valamelyikébe tartozik,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 
(365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
c) a támogatást igénylő rendelkezik működő beszállító fejlesztési programmal és értékelő rendszerrel,
d) a támogatás ösztönző hatásokkal bír.

2. A védelmi ipar területén működő, 100%-ban állami tulajdonban álló vállalkozások esetében az  e pontban 
meghatározott feltételek közül a foglalkoztatotti létszámkorlátot nem kell alkalmazni.

3. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a 
tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás 
igénylésének időpontját megelőző két éven belül
ca) ismételten,
cb) a korábbival azonos és
cc) ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt
sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem 
benyújtásakor folyamatban van,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a 
bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény 
üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, 
illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
e) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal 
összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési 
kötelezettségének nem tett eleget,
f) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből 
való kizárás hatálya áll fenn.
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1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható -

Biztosíték lehet: 
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) bankgarancia, 
c) óvadék,
d) biztosítók által vállalt garancia vagy 
készfizető kezesség.

Visszterhes polgári jogi jogviszony alapján - - -

-

Biztosíték lehet a kedvezményezett 
valamennyi - jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető - 
fizetési számlájára vonatkozó, a 
támogató javára szóló beszedési 
megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata.

-

1. A kkv. törvény szerinti mikro- kis és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési 
intézmény.
2. Támogatás nyújtható, amennyiben:
a) a fejlesztendő tevékenység a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ágak (TEÁOR 10-33) körébe sorolt 
ágazatok valamelyikébe esik,
b) a támogatást igénylő vállalkozás Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy 
fiókteleppel, 
c) 1. pontban foglalt nagyvállalat vagy felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézmény az F:35-ben foglalt célokat 
közösen, konzorciumban valósítják meg a kis- és középvállalkozással és e konzorciumban legfeljebb két kis- és 
középvállalkozásnak nem minsülő konzorciumi tag (nagyvállalat, felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézmény) 
van,
d) a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan 
szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött 
munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlag állományát is figyelembe kell venni,
e) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 
(365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
f) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele 
meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
g) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti 
mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
h) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését 
megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
i) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, 
telephelyén,  fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését 
követő 60 napon belül, azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló és  az újonnan felvételre 
kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő  kapcsolódó vállalkozásának,  
partnervállalkozásának vagy  a támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának 
többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye. Az újonnan 
létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít,
j) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban 
legalább a projekt befejezését követő 3 évig fenntartja,
k) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő - illetve amennyiben a g) pontban foglaltak 
teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás 
is -  vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő vagy ha az magasabb, a támogatást 
igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi 
létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményét, illetve a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt  fenntartja, azzal, hogy a 
kölcsönzött munkaerő csökkentésére abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező 
nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére is,
l) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 50%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás 
megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja, 
m) támogatás ösztönző hatásokkal bír.
3. Nem nyújtható támogatás az 1. pontban foglaltak részére, ha a támogatási igény:
a) olyan beruházás megvalósításához kapcsolódik, amelyekhez a támogatást igénylő jogosult a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatás igénylésére,
b) olyan beruházás megvalósítására irányul, amely azonos célra már más magyar költségvetési, vagy Európai Uniós 
forrásból támogatást nyert,
c) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
d) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a 
tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
e) a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 
munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 2 naptári éven belül véglegesen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem 
benyújtásakor folyamatban van,
f) kutatási infrastuktúra kiépítéséhez kapcsolódik,
g) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a 
bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény 
üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, 
illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
h) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal 
összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési 
kötelezettségének nem tett eleget,
i) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből 
való kizárás hatálya áll fenn.

Ipar 4.0. program

1. Az előirányzat célja  a magyar ipar versenyképességének 
erősítése az  Ipar 4.0. technológiák alkalmazásával, a vállalati 
folyamatok teljes körére kiterjedően. Az előirányzatból nyújtandó 
támogatás által mintagyárak - ezen belül mintalaborok, 
mintaalkalmazások -, demonstrációs programok,  logisztikai 
folyamatoknak az automatizálása, nagyvállalati Ipar 4.0. 
kapacitásbővítések, felhő alapú szolgáltatások, ipari digitalizációs 
start-up ökoszisztémás fejlesztések, Ipar 4.0. akkreditált 
inkubátorok valósulhatnak meg. A mintaprogramok végrehajtása 
során előnyt élveznek a kis- és középvállalkozások.

2. Az 1. pontban foglalt célok megvalósulása érdekében a 
támogatás mértékének meghatározásánál az alábbi szempontok 
érvényesülhetnek: 
a) Legalább 20,0 millió forint, legfeljebb 500,0 millió forint 
összegű támogatás nyújtható, amely adott projekt összköltségének 
legfeljebb 50%-a lehet. 
b) Konzorcium esetében a támogatási intenzitás konzorciumi 
tagonként sem haladhatja meg az 50%-os mértéket. 
c) A G:35. mező 2. pont c) alpontja szerinti esetben a nagyvállalat 
vagy felsőoktatási, közoktatási, köznevelési intézmény a projekt 
elszámolható összköltségének 20%-ára jogosult.
d) A támogatás mértéke, intenzitása minden kedvezményezett 
esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra.

3. Az 1. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében a 
támogatható tevékenység:
a) eszközbeszerzés,
b) meglévő eszköz átalakítása, továbbfejlesztése,
c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló 
beruházás,
d) immateriális javak beszerzése,
e) külföldi rendezvényeken való részvétel,
f) demonstrációs képzések szervezése.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján - támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható 

előirányzat-átcsoportosítással, 
egyösszegű kifizetéssel, 

részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

igénybe vehető -

-

1.Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként 
meghatározott járműiparon belül a kötöttpályás járműgyártás 
fejlesztésének megvalósítása. Az előirányzat terhére a Millenniumi 
földalatti és Fogaskerekű
a) prototípusának tervezése, 
b) prototípusainak gyártásának elindítása 
kerül finanszírozásra.
2.  A finanszírozandó tevékenységek az alábbi TEÁOR '08 körébe 
tartoznak: C32.20, M72.19.
3. Az előirányzat az alábbi 1. pontban foglalt tevékenységekkel 
kapcsolatos kiadásokra biztosít forrást a 4. pontban foglaltak 
szerint:
a) kapacitásbővítés,
b) kutatási és fejlesztési tevékenység, 
c) a b) alponthoz kapcsolódó iparjogvédelem, 
d) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 95-97. § szerinti innovációs partnerségi eljárás 
lebonyolításának a megvalósítása.
4. Az előirányzat azon 1. pontban foglalt tevékenységekkel 
kapcsolatos kiadásokra biztosít forrást, melyek eredménye az 
alábbiak legalább egyike: 
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása, 
b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték, 
c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő 
hasznosítása, 
d) jelentős teljesítmény-növekedés, 
e) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és 
eljárások prototípusfejlesztése. 
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

a) A F:34. mező 1. pont a) pontjában olyan költségvetési szerv, gazdasági társaság, amely rendelkezik olyan tapasztalattal, 
ami alkalmassá teszi a millennium földalatti jármű prototípus terveinek elkészítésére. 
b) A F:34. mező  1. pont b) pontjában az a) pontban kiválasztott költségvetési szerv vagy gazdasági társaság által javasolt 
magyarországi székhellyel/telephellyel/fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, amely képes legyártani az F:34. 
mezőnek  megfelelő jármű prototípusokat. 

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

- -Kötöttpályás járműgyártás 
fejlesztése34. 367906

36842835.



2. szám
 

N
EM

ZETG
A

ZD
A

SÁ
G

I KÖ
ZLÖ

N
Y 

279

37.

38. 270689

Az előirányzat a kártérítési polgári peres és peren kívüli 
eljárásokkal, kártérítési ügyekre vonatkozó jogi tevékenységgel 
összefüggő költségek finanszírozására szolgál. Az előirányzat 
fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NGM-t 
terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület, helyi önkormányzat - -

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

- - - - -

nemzetközi szervezet - -

gazdasági társaság, szakszervezet, civil szervezet

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata.

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal 
összefüggő feladatok

Az előirányzat a miniszter és az irányítása alá tartozó intézmények 
nemzetközi szervezetekben betöltött tagságához kapcsolódó 
tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségeinek finanszírozásául, 
továbbá egyes nemzetközi szervezetekben való  tagdíjfizetési 
kötelezettségek, nemzetközi szervezetekben, szakmai 
rendezvényeken való részvétel támogatására szolgál.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

39. 244190

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

előirányzat-átcsoportosítással, 
egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet: 
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) 200 millió forintot meghaladó 
támogatás estén pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által vállalt garancia, 
c) 200 millió forintot meghaladó 
támogatás estén pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által vállalt kezesség, 
d) óvadék.

- igénybe vehető -

- - - -

36. 372728
Az építőipari ágazat technológiai 
korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére 
irányuló támogatás

1. Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatással az 
építőipari kis – és középvállalkozások technológiai fejlesztéseinek, 
gépbeszerzéseinek finanszírozása, mely által a vállalkozások 
hatékonysága, termelékenységét javul.

Egy kis- és középvállalkozás által megvalósítandó fejlesztés ezen 
előirányzat keretében összefoglalóan projektnek minősül. A 
támogatandó tevékenység az alábbi területek valamelyikéhez 
kapcsolódik:
- építőipar TEÁOR szám szerint: 41.10- 43.99 közötti, valamint a 
71.11  tevékenység.

2. Az előirányzat terhére egy kedvezményezett részére legalább 50 
millió forint  összegű támogatás nyújtható.
A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a 
támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a 
támogatási kategóriák függvényében.

3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók a 4-
5. pontban foglaltak szerint:
a) kapacitásbővítés,
b) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és 
szerszámok beszerzése,
c) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
d) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló 
beruházások,
e) információs technológia-fejlesztés,
f) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és 
kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási 
know-how beszerzések;
g) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, 
érvényesítésének és védelmének költsége;
h) immateriális javak beszerzése,
i) az a), d) és f) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági 
beruházás
j) az a), d) és f) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia 
használatát célzó beruházás.

4. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység által megvalósuló 
projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának 
javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a 
gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.

5. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység eredménye az 
alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős teljesítmény-növekedés,
c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a 
teljesítmény csökkenne,
d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és 
eljárások legalább hazai piacra vitele.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kkv. törvény szerinti kis- és 
középvállalkozások,  amennyiben
a) 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek,
b) alkalmazotti létszámuk 20 és 250 fő között van,
c) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig 
fenntartja,
d) a támogatás ösztönző hatásokkal bír.

2. Nem nyújtható támogatás az 1. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a 
tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás 
igénylésének időpontját megelőző két éven belül
ca) ismételten,
cb) a korábbival azonos és
cc) ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság 
megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a 
bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény 
üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, 
illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
e) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal 
összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési 
kötelezettségének nem tett eleget,
f) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből 
való kizárás hatálya áll fenn.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható 
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1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül 
-  támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőig

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

visszterhes polgári jogi szerződés alapján - - -

41. 296880

Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó feladat 
ellátásához, szakmai program támogatásához használható fel, így 
különösen:
a) belgazdasági szakágazati feladatok, programok támogatásához;
b) nemzetgazdasági és szakmai programokkal összefüggő média 
megjelenések támogatásához;
c) gazdaságtervezéssel összefüggő feladatok finanszírozásához;
d) munkaerőpiaci és képzési szakágazati feladatok támogatására;
d) egyéb gazdaságpolitikai szakmai célok és feladatok 
finanszírozására.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet,szakszervezet, helyi önkormányzat, 
köztestület, költségvetési szerv

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül 
-  támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

 előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata. 

- igénybe vehető -

42. 269590 Az év közben előre nem látható kiadások fedezetére szolgál. fejezeti kezelésű előirányzat, költségvetési szerv előirányzat-átcsoportosítás alapján -
előirányzat-átcsoportosítással - 
időarányosan, 
teljesítésarányosan

- - - - -

43. 359495

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a) a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő 
elhelyezésével kapcsolatos beruházások, felújítások kiadásaira,
 b) a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő 
elhelyezéséhez szükséges további intézkedésekről szóló 
1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerinti 
nonprofit korlátolt felelősségű társaság működéséhez, 
feladatellátásához.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

gazdasági társaság

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül 
-  támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

- - -

44. 368584

Az előirányzat célja az államháztartás központi alrendszerébe 
tartozó költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok  
várható kiadási és bevételi pontosításához szükséges intézkedések 
finanszírozása. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a 
felhasználással kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi 
tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

költségvetési szerv
Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.

-
előirányzat-átcsoportosítással - 
időarányosan, 
teljesítésarányosan

- - - - -

45.

46. 294702

Az előirányzat az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú 
Nonprofit Kft. működésének  és feladatellátásának támogatására 
nyújt fedezetet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a 
felhasználással kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi 
tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül 
-  támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2.   Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.

előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel -

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata. 

- - -

40. 367162
A 2007-2013. évek közötti operatív programok 
visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és 
kezelése

Az előirányzat fedezetet nyújt
a) visszatérítendő támogatásként az Irinyi Terv végrehajtásához 
szükséges egyes intézkedésekről szóló 1442/2016. (VIII. 17.) 
Korm. határozatban, a Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési 
feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) Korm. határozatban, a 
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésébe tartozó, egyes kiemelt 
gazdaságfejlesztési, iparpolitikai és versenyképességi célokat 
szolgáló tőkealapok létrehozásáról szóló 1599/2016. (XI. 8.) Korm. 
határozatban foglaltakra, 
b) a 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó 
pénzeszközei terhére hozott Kormány döntések végrehajtására,
c) a  hazai kis- és középvállalkozási szektor - elsősorban 
középvállalkozások - pénzügyi ismereteinek, önálló külső 
finanszírozási képességének növelésére, tőzsdei és nemzetközi 
piacokon történő jelenlétének erősítésére, valamint nemzetközi 
hálózatosodásuk elősegítésére az ún. ELITE program hazai 
implementálásával és felhasználásával,
d) a kis- és középvállalkozások tőzsdei bevezetésének a vissza nem 
térítendő támogatására,
e) a) -d) pontba nem tartozó egyéb városfejlesztést, kis- és 
középvállalkozás fejlesztést szolgáló célok finanszírozására,
f) az a)-e) pontban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó működési 
és működtetési költségekre.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

helyi önkormányzat, alapkezelő, gazdasági társaság

egyösszegű kifizetéssel, 
részeletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítményarányosan

- igénybe vehető -

Nemzetgazdasági programok

Az egykori Pénzügyminisztérium épületének 
rekonstrukciójával összefüggő beruházások 
támogatása

Költségvetési előrejelzések pontosságának 
javítása

Munkaerőpiaci és képzési feladatok

Országos Foglalkozatási Közhasznú Nonprofit 
Kft. támogatása

Fejezeti általános tartalék
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47. 359084

Az előirányzat  forrást biztosít a Szakképzési Centrumok által 
ellátott felnőttoktatás keretében megszervezett képzések kapcsán 
felmerült kiadásokhoz kiadásokhoz a szakképzési centrumok 
felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról szóló 
NGM rendelet alapján.

költségvetési szerv

A szakképzési centrumok felnőttoktatási 
tevékenységének normatív támogatásáról szóló 
NGM rendelet alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

- - - igénybe vehető -

49. 355284 Az előirányzat célja az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés támogatása. költségvetési szerv, gazdasági társaság

1.  Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal. előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozata.

- - -

50. 362028

Az előirányzat fedezetet biztosít:
a) a volt ferences rendház épületének többfunkciós fejlesztést 
biztosító, pályaorientációs központként és munkaképesség-vizsgáló 
állomásként, illetve tudományos kutató- és módszertanfejlesztő 
központként a Piarista Rend Magyar Tartománya fenntartásában 
működő, mentorszolgáltatást nyújtó és mentorképző munkaerő-
piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ előkészítő,  
átalakítási, rekonstrukciós, felújítási és beruházási munkálatok 
elvégzésére, 
b) az a) ponthoz kötődően a szomszédos régészeti épület felszíni 
rendezésére, a váci ferences templom külső rekonstukciójára,
c) a váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő 
központ berendezéseire, eszközbeszerzéseire, 
d) a váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő 
központ működéséhez, szakmai tevékenységének az ellátásához és 
ezzel összefüggésben a szakmai koncepicó elkészítéséhez és a 
részletes szakmai program kidolgozásához.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

egyház, egyházi jogi személy, civil szervezet, költségvetési szerv

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Ávr. 101/A. § szerinti támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozata.

- - -

51. 352139
Az előirányzat a Kvtv. 19. § (6) bekezdése alapján a Kormány 
engedélyével, az általános meghatározott célra, ütemezés szerint 
használható fel.

költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat - -
előirányzat-átcsoportosítással - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

- - - - -

52.

53. 334228
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból származó 
támogatások árfolyamveszteségeinek Kincstári Egységes Számla (a 
továbbiakban: KESZ) felé történő rendezése.

- - -

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

- - - - Kincstár

54. 334239

1. Az Európai Unió általi pénzügyi kizárásoknak, továbbá az 
intervenciós felvásárlásokhoz kapcsolódó járulékos költségek 
Európai Unió által nem térített részének a KESZ felé történő 
rendezése.
2. a korábbi évek átmeneti támogatási projektjeihez kapcsolódó 
visszafizetési kötelezettség rendezése.
3. az adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság 
általi végrehajtásához kapcsolódóan felmerült végrehajtási 
költségek azon részének finanszírozása, amelyek a végrehajtás 
során nem térültek meg.
4. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti hitelezői 
nyilvántartásba-vételi díj megelőlegezése és
5. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (1) 
bekezdése szerinti végrehajtási költség megelőlegezése.

- - -

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

- - - - Kincstár

55. -

48. 352240 Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos 
kiadások

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozata.

igénybe vehető

Az előirányzat célja:
a) a szakképzési rendszer átalakításával összefüggő kiadások,
b) Szakképzési Centrumokhoz kapcsolódó felújítás, fejlesztés, 
beruházás támogatása.

gazdasági társaság, költségvetési szerv, önkormányzat, központi kezelésű előirányzat, civil szervezet

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. § szerinti támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

Európai uniós fejlesztési programok

Váci Fejlesztő Központ létrehozása és 
működtetése 

Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt 
oktatási tevékenység finanszírozása

Fejezeti stabilitási tartalék

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

Uniós programok árfolyam-különbözete

Egyéb, EU által nem térített kiadások

Munkavédelmi célú támogatások



282 
N

EM
ZETG

A
ZD

A
SÁ

G
I KÖ

ZLÖ
N

Y 
2. szám

 
56.

60. 342906
INTERACT III. 
Interregionális 
Együttműködési Program

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében 
megvalósuló INTERACT III Interregionális Együttműködési 
Programban történő eredményes magyarországi részvételhez,  
b) az ITERACT III. Interregionális Együttműködési Program 
nemzeti hozzájárulásához,  
c) a kezelésével járó költségekhez.

irányító hatóság - -

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

- - - - -

igénybe vehető

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében
megvalósuló INTERREG EUROPE Interregionális 
Együttműködési
Programban történő eredményes magyarországi részvételhez, 
nemzeti hozzájáruláshoz, 
b) az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési 
Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek 
ba) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a 
projektrész teljes költségvetésének 15,0%-át, nem központi 
költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a 
projektrész teljes költségvetésének 10,0%-át meg nem haladó hazai 
társfinanszírozásához, 
bb) hazai kedvezményezett projektjéhez nyújtott európai uniós 
hozzájárulás 30,0%-át meg nem haladó megelőlegezéséhez, 
c) a tagállami helytállási kötelezettségből adódó visszafizetések 
teljesítéséhez, 
d) az előirányzat kezelésével és működtetésével járó költségekhez.

Helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító 
hatóság, európai területi társulás. A hazai társfinanszírozás esetén az INTERREG EUROPE Interregionális 
Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy az 
a kedvezményezett részesülhet költségvetési támogatásban, aki rendelkezik devizaszámlával és vállalja, hogy ha 
szabálytalanság esetén az uniós hozzájárulás visszafizetendő részét a vezető kedvezményezett részére határidőre nem 
fizeti vissza, ezen összeget a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza. Megelőlegezés tekintetében az 
INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek 
hazai kedvezményezettje, azzal, hogy nem központi költségvetési szerv vagy nem megyei önkormányzat akkor részesülhet 
megelőlegezésben, ha a projektrész elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja az 550 ezer eurót.

1. Hazai társfinanszírozás esetén külön pályáztatás 
nélkül az INTERREG EUROPE Interregionális 
Együttműködési Program keretében meghirdetett 
pályázatokon nyertes projektek hazai 
kedvezményezettjeivel kötött támogatási szerződés 
alapján. 
2. Megelőlegezés esetén az INTERREG EUROPE 
Interregionális Együttműködési Program keretében 
meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai 
kedvezményezettjeivel a programszintű támogatási 
döntést követően benyújtott támogatási kérelem 
alapján - az uniós támogatási szerződés 
hatálybalépését követően - megkötött támogatási 
szerződés alapján.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

59. 342895

Megelőlegezés esetén az utolsó 
uniós hozzájárulás-részlet 
kifizetésének a hazai 
kedvezményezett számláján 
történt jóváírását követő 30 
napon belül.

Biztosíték lehet: 
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata, 
b) jelzálogjog, 
c) hitelintézet által nyújtott garancia.

- -

INTERREG EUROPE 
Interregionális 
Együttműködési Program

Megelőlegezés esetén az utolsó 
uniós hozzájárulás-részlet 
kifizetésének a hazai 
kedvezményezett számláján 
történt jóváírását követő 30 
napon belül.

Biztosíték lehet: 
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata, 
b) jelzálogjog, 
c) hitelintézet által nyújtott garancia.

- -

igénybe vehető

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében
megvalósuló Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális 
együttműködési programban történő eredményes magyarországi 
részvételhez, nemzeti hozzájáruláshoz, 
b) az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális 
együttműködési program keretében meghirdetett pályázatokon 
nyertes projektek 
ba) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a 
projektrész teljes költségvetésének 15,0%-át, nem központi 
költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a 
projektrész teljes költségvetésének 10,0%-át meg nem haladó hazai 
társfinanszírozásához, 
bb) hazai kedvezményezett projektjéhez nyújtott európai uniós 
hozzájárulás 30,0%-át meg nem haladó megelőlegezéséhez, 
c) a tagállami helytállási kötelezettségből adódó visszafizetések 
teljesítéséhez, 
d) az előirányzat kezelésével és működtetésével járó költségekhez.

Helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító 
hatóság, európai területi társulás. A hazai társfinanszírozás esetén az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális 
együttműködési program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy az 
a kedvezményezett részesülhet költségvetési támogatásban, aki rendelkezik devizaszámlával és vállalja, hogy ha 
szabálytalanság esetén az uniós hozzájárulás visszafizetendő részét a vezető kedvezményezett részére határidőre nem 
fizeti vissza, ezen összeget a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza. Megelőlegezés tekintetében az 
Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes 
projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy nem központi költségvetési szerv vagy nem megyei önkormányzat akkor 
részesülhet megelőlegezésben, ha a projektrész elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja az 550 ezer eurót.

1. Hazai társfinanszírozás esetén külön pályáztatás 
nélkül az Interreg CENTRAL EUROPE 
transznacionális együttműködési program keretében 
meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai 
kedvezményezettjeivel kötött támogatási szerződés 
alapján. 
2. Megelőlegezés esetén az Interreg CENTRAL 
EUROPE transznacionális együttműködési program 
keretében meghirdetett pályázatokon nyertes 
projektek hazai kedvezményezettjeivel a 
programszintű támogatási döntést követően 
benyújtott támogatási kérelem alapján - az uniós 
támogatási szerződés hatálybalépését követően - 
megkötött támogatási szerződés alapján.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

58. 342884

Biztosíték lehet: 
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata, 
b) jelzálogjog, 
c) hitelintézet által nyújtott garancia.

- - igénybe vehető

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében
megvalósuló Duna Transznacionális Programban
történő eredményes magyarországi részvételhez, nemzeti 
hozzájáruláshoz,
b) a Duna Transznacionális Program keretében
meghirdetett pályázatokon nyertes projektek 
ba) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a
projektrész teljes költségvetésének 15,0%-át, nem központi 
költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a 
projektrész
teljes költségvetésének 10,0%-át meg nem haladó hazai
társfinanszírozásához, 
bb) hazai kedvezményezett projektjéhez nyújtott európai uniós
hozzájárulás 30,0%-át meg nem haladó megelőlegezéséhez, 
c) a tagállami helytállási kötelezettségből adódó visszafizetések
teljesítéséhez, 
d) az előirányzat kezelésével és működtetésével járó költségekhez.

Helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító 
hatóság, európai területi társulás. A hazai társfinanszírozás esetén a Duna Transznacionális Program keretében 
meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy az a kedvezményezett részesülhet 
költségvetési támogatásban, aki rendelkezik devizaszámlával és vállalja, hogy ha szabálytalanság esetén az uniós 
hozzájárulás visszafizetendő részét a vezető kedvezményezett részére határidőre nem fizeti vissza, ezen összeget a 
hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza. Megelőlegezés tekintetében a Duna Transznacionális 
Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy nem központi 
költségvetési szerv vagy nem megyei önkormányzat akkor részesülhet megelőlegezésben, ha a projektrész elszámolható 
összköltsége eléri vagy meghaladja az 550 ezer eurót.

1. Hazai társfinanszírozás esetén külön pályáztatás 
nélkül a Duna Transznacionális Program keretében 
meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai 
kedvezményezettjeivel támogatási szerződés 
alapján. 
2. Megelőlegezés esetén a Duna Transznacionális 
Program keretében meghirdetett pályázatokon 
nyertes projektek hazai kedvezményezettjeivel a 
programszintű támogatási döntést követően 
benyújtott támogatási kérelem alapján - az uniós 
támogatási szerződés hatálybalépését követően - 
megkötött támogatási szerződés alapján.

előleg biztosítható

Megelőlegezés esetén az 
utolsó uniós hozzájárulás-
részlet kifizetésének a hazai 
kedvezményezett számláján 
történt jóváírását követő 30 
napon belül. Irányító hatóság, 
az audit és igazoló hatósági 
feladatokat ellátó költségvetési 
szerv részére biztosított 
visszatérítendő támogatás 
esetén az uniós forrás az 
irányító hatóság, az audit és 
igazoló hatósági feladatokat 
ellátó költségvetési szerv 
számláján történő jóváírást 
követő 30 napon belül. 
Egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

57. 342873 Duna Transznacionális 
Program 

 Interreg CENTRAL 
EUROPE transznacionális 
együttműködési program

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
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"A" kategória "B" kategória "C" kategória
0-1 000 000 5 000                      4 000                             3 000                           

1 000 001 - 2 000 000 6 500                      5 200                             3 900                           
2 000 001 - 3 000 000 8 000                      6 400                             4 800                           
3 000 001 - 4 000 000 9 500                      7 600                             5 700                           
4 000 001- 5 000 000 11 000                    8 800                             6 600                           
5 000 001 - 6 000 000 12 500                    10 000                           7 500                           
6 000 001 - 7 000 000 14 000                    11 200                           8 400                           
7 000 001- 8 000 000 15 500                    12 400                           9 300                           
8 000 001 - 9 000 000 17 000                    13 600                           10 200                         

9 000 001 - 10 000 000 18 500                    14 800                           11 100                         
10 000 001 - 11 000 000 20 000                    16 000                           12 000                         
11 000 001- 12 000 000 21 500                    17 200                           12 900                         
12 000 001 - 13 000 000 23 000                    18 400                           13 800                         
13 000 001 - 14 000 000 24 500                    19 600                           14 700                         
14 000 001 - 15 000 000 26 000                    20 800                           15 600                         

 2. melléklet a …/2017. (…) NGM rendelethez

Az Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok előirányzatból kártalanításra jogosult személyek fizetendő éves 
díja

A lakóingatlan (lakás céljára szolgáló 
felépítmény) szerződésben meghatározott 

értéke (Ft)

A lakóingatlan helye szerinti település veszélyeztetettségi besorolása és a 
fizetendő éves díj (Ft)

2. melléklet az 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
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A nemzetgazdasági miniszter 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013.  évi LXXXVII.  törvény 10.  §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.  törvény 28. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 16. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 4. és 6. alcím, valamint a  2.  melléklet tekintetében a  felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény 28.  § (2)  bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím és az 1. melléklet tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 20.  § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont ds)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 9. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont di)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 10. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 284. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi 
LXXIV. törvény 29. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 17. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (8) bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog 
reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017.  évi 
CLXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14. és 29. alcím tekintetében a  mérésügyről szóló 1991.  évi XLV.  törvény 15.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 15. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
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a 18., 19. és 23. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 20. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 21. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV.  törvény 15. § (4) bekezdésében és az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 22. alcím tekintetében a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog 
reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017.  évi 
CLXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 24. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 25. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 26. alcím tekintetében a  nemzeti akkreditálásról szóló 2015.  évi CXXIV.  törvény 14.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 27. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 10. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 28. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény 170.  § (3)  bekezdés 4.  pontjában, a  termékek 
piacfelügyeletéről szóló 2012.  évi LXXXVIII.  törvény 30.  § (1a)  bekezdésében, továbbá a  kereskedelemről szóló 2005.  évi 
CLXIV. törvény 12. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 30. alcím tekintetében a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 228. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 31. alcím 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 Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

I. FEJEZET 
ÁLLAMHÁZTARTÁSI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

1. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló  
69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló 69/2013. (XII. 29.) 
NGM rendelet 8–9. §-a.
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II. FEJEZET 
FELNŐTTKÉPZÉSI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

2. A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést 
folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló  
56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet módosítása

2. § (1) A  felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 
mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése 
során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet (a továbbiakban: 56/2013. NGM 
rendelet) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  díjat a  kérelmezőnek a  kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-00000000 
számú számlájára az  eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy – a  technikai feltételek megléte 
esetén – az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni az elektronikus 
ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint. A  fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell 
tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.”

 (2) Az 56/2013. NGM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) A  díj az  eljárást lefolytató szerv bevétele. A  díjak nyilvántartására és elszámolására az  államháztartás 
számviteléről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A  díj 2.  § (1)  bekezdése szerint megállapított mértékébe beszámít az  igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 
miniszteri rendelet szerinti szakértői díj.”

 (3) Hatályát veszti az 56/2013. NGM rendelet
a) 2. § (4) és (6) bekezdése,
b) 3. §-a,
c) 6. § nyitó szövegrészében az „és jogorvoslati díjak” szövegrész.

3. A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság 
tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet 
módosítása

3. § (1) A  felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a  Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, 
feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban: 58/2013. 
NGM rendelet) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Fktv. 14. § (2) bekezdésében előírt külső értékelés során az értékelést végző azt vizsgálja, hogy a felnőttképzést 
folytató intézmény a  minőségbiztosítási rendszerében foglaltaknak megfelelően végzi-e a  tevékenységét. A  külső 
értékelésről az értékelést végző aláírt véleményt ad át az intézménynek.”

 (2) Az 58/2013. NGM rendelet 3. alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„3. A külső értékelésről szóló vizsgálat, valamint az előzetes minősítés és a külső értékelés díja”

 (3) Az 58/2013. NGM rendelet a 11. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„4. Záró rendelkezések”

 (4) Az 58/2013. NGM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 5. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 10. § 

(2) bekezdésében az „FSZB” szövegrész helyébe az „NSZFH” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében az „FSZB-hez” szövegrész helyébe az „NSZFH-hoz” szöveg,
c) 5. § (3) bekezdésében az „FSZB” szövegrészek helyébe az „NSZFH” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti az 58/2013. NGM rendelet
a) 1. § d) pontja,
b) 6–8. §-a,
c) 9/A. §-a,
d) 10. § (1a) bekezdése.



2. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 287

4. A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről 
és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló  
59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosítása

4. § (1) A  felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, 
valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
59/2013. NGM rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[A bizottság a szakmai programkövetelményre vonatkozó javaslatnak (a továbbiakban: javaslat) az Fktv. 18. § (2) bekezdés 
szerinti nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételéről dönt, ha a javaslatban]
„k) a szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalma esetén 
indokolásra kerül a képzés e jogokkal történő megvalósításának szükségessége.”

 (2) Az 59/2013. NGM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „c)–d) és f )” szövegrész helyébe a „b)–f )” szöveg lép.

5. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes 
szabályairól szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet módosítása

5. § (1) A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 
14/2014. (III. 31.) NGM rendelet (a  továbbiakban: 14/2014. NGM rendelet) 3.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzést és vizsgát a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: 
NSZFH) szervezi.”

 (2) A 14/2014. NGM rendelet 4. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A szakértő továbbképzéséhez szükséges, húsz óra időtartamú továbbképzési programot a Mellékletben foglalt 
témakörök alapján az NSZFH állítja össze.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti továbbképzési programot úgy kell összeállítani, hogy az  tartalmazzon legalább nyolc, 
legfeljebb tíz óra időtartamú komplex szakértői gyakorlatot. A  továbbképzés a  továbbképzési program elméleti 
képzési részét érintő óraszámban távoktatási formában is megvalósítható.”

 (3) A 14/2014. NGM rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A hatóság a szakértői tevékenység folytatását legfeljebb öt év időtartamra megtiltja és ezzel egyidejűleg a szakértőt törli 
a nyilvántartásból, ha]
„a) a szakértő a tevékenysége végzésére vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban szereplő előírásokat 
ismételten megszegte,”

 (4) A 14/2014. NGM rendelet Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (5) A 14/2014. NGM rendelet

a) 4. § (4) bekezdésében az „A továbbképzést” szövegrész helyébe az „A továbbképzést csoportos képzési forma 
esetén” szöveg,

b) 4. § (5) bekezdésében az „a továbbképzés (1) bekezdésben meghatározott óraszámának legalább nyolcvan 
százalékán” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdésben meghatározott óraszámú szakértői gyakorlaton” szöveg,

c) 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „hiteles másolatát” szövegrészek helyébe a „másolatát” szöveg,
d) 5.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az „okiratot vagy annak hiteles másolatát,” szövegrész helyébe az „okirat 

másolatát,” szöveg,
e) 9. § (2) bekezdésében a „határozatban rendeli el” szövegrész helyébe az „elrendeli” szöveg,
f ) 9. § (4) bekezdésében a „jogerőssé” szövegrész helyébe a „véglegessé” szöveg
lép.

 (6) Hatályát veszti a 14/2014. NGM rendelet 9. § (1) bekezdése.
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6. A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről 
és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló  
16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet módosítása

6. § (1) A  felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, 
valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
16/2014. NGM rendelet) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  kormányhivatal – a  javaslat benyújtását követő három napon belül – a  2.  § (1)–(5)  bekezdésében foglalt 
követelmények vizsgálatára felnőttképzési szakértőt kérhet fel.”

 (2) A 16/2014. NGM rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a  kormányhivatal a  4.  § (3)  bekezdése szerinti eljárás során megállapítja, hogy a  javaslat nem felel meg 
a 2. §-ban foglalt feltételeknek, a javaslat benyújtóját a megállapított hiányosságok tíz napon belül történő pótlására 
szólítja fel. Az eljárási határidőbe nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő.
(2) A kormányhivatal a javaslat nyilvántartásba vételéről dönt, ha az megfelel a 2. §-ban foglalt követelményeknek. 
A  kormányhivatal a  hiánypótlás nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a  javaslat nyilvántartásba vételét 
– az indok megjelölésével – elutasítja.”

 (3) A 16/2014. NGM rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (4) A 16/2014. NGM rendelet 6. § (2) bekezdésében az „(1) és (3)–(5)” szövegrész helyébe az „(1) és (3)” szöveg lép.
 (5) Hatályát veszti a 16/2014. NGM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés c) pontja,
b) 4. § (5) bekezdése,
c) 10/A. §-a.

III. FEJEZET 
FOGLALKOZTATÁSI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

7. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosítása

7. § (1) A  foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a  Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: 6/1996. MüM rendelet) 18. § 
(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az egyedi kormánydöntésen alapuló kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani.”

 (2) A 6/1996. MüM rendelet 3. § (2) bekezdés f ) pontjában az „a minisztérium” szövegrész helyébe az „a miniszter által 
vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a 6/1996. MüM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében és 3. § (1) bekezdésében a „minden évben” szövegrész,
b) 9. § (3) bekezdése,
c) 9. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „(3) bekezdésben meghatározott” szövegrész,
d) 21/A. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „a létszámcsökkentéssel érintett telephelye (telephelyei) szerint 

illetékes járási hivatalhoz” szövegrész,
e) 27. § (6) bekezdése.

8. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

8. §  A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) 
NM  rendelet 1.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és 1.  § (2)  bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész 
helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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9. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

9. § (1) A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 
szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: 26/2000. EüM rendelet) 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A munkáltató minden év január 10-éig a munkavédelmi hatóságnak bejelenti)
„a) a  3. számú melléklet 1., 2. és 3.  pontjának megfelelően a  rákkeltővel végzett tevékenységeket, a  tevékenység 
végzése során használt anyagokat, keveréket, illetve eljárást, valamint az exponált munkavállalók adatait,”

 (2) Hatályát veszti a 26/2000. EüM rendelet
a) 18. § (3) bekezdése,
b) „Hatósági ellenőrzés” című alcíme.

10. A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló  
2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosítása

10. § (1) A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet 
(a továbbiakban: 2/2004. FMM rendelet) 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Minisztérium a kollektív szerződés nyilvántartásba vétele során:)
„d) a feleket a nyilvántartásba vételről – a nyilvántartási szám közlésével – írásbelinek nem minősülő elektronikus úton 
tájékoztatja.”

 (2) A 2/2004. FMM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „bejelenteni” szövegrész helyébe az „írásbelinek nem minősülő elektronikus úton 

bejelenteni” szöveg,
b) 1. § (3) bekezdésében a „be kell jelenteni” szövegrész helyébe az „írásbelinek nem minősülő elektronikus úton 

be kell jelenteni” szöveg,
c) 2. § (2) bekezdésében az „elektronikus úton” szövegrész helyébe az „írásbelinek nem minősülő elektronikus 

úton” szöveg,
d) 2/A.  §-ában az „elektronikusan tájékoztatja” szövegrész helyébe az „írásbelinek nem minősülő elektronikus 

úton tájékoztatja” szöveg,
e) 5.  §-ában a „tájékoztatja” szövegrész helyébe az „írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja” 

szöveg,
f ) 1.  melléklet 2.  pontjában az „alkalmazásával kötött” szövegrész helyébe az „alkalmazásával, illetve egyéb 

jogszabályi felhatalmazással rendelkező államigazgatási szerv által kötött” szöveg
lép.

11. Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről 
szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet módosítása

11. § (1) Az  ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a  középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009.  évi 
LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet (a továbbiakban: 22/2009. SZMM rendelet) 5. § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  ÁRMB határozata az  ÁPB-ben tag érdekképviseletek adatainak összehasonlítása alapján hozható meg, 
az ÁRMB az (1)–(3) bekezdés alkalmazásával vizsgálja az ügyfélnek nem minősülő érintett érdekképviseletek adatait is.”

 (2) A 22/2009. SZMM rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az ÁRMB az eljárása során vizsgálja
a) az ágazatba tartozó munkáltatók éves nettó árbevételét, szakágazati TEÁOR ’08 kódjával kapcsolatos adatait,
b) a kollektív szerződéses lefedettséggel kapcsolatos adatokat,
c) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók adatait,
d) költségvetési szervként működő szociális foglalkoztatókkal kapcsolatos adatokat,
e) az üzemi tanács választáson elért eredményekkel kapcsolatos adatokat.”
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 (3) A 22/2009. SZMM rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az adat tulajdonosának kérelmére az ÁRMB 30 napon belül írásban tájékoztatást ad arról, hogy kik és milyen 
célból kapják vagy kapták meg az adatokat.”

 (4) A 22/2009. SZMM rendelet
a) 4. § (3) bekezdésében a „nyomtatványon kell benyújtani” szövegrész helyébe a „nyomtatványon, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton kell benyújtani” szöveg,
b) 4. § (4) bekezdés e) pontjában a „nyilatkozatot,” szövegrész helyébe az „írásbeli nyilatkozatot,” szöveg,
c) 4. § (4) bekezdés f ) pontjában a „nyilatkozatát” szövegrész helyébe az „igazolást” szöveg,
d) 5.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint 8.  § (3)  bekezdésében az  „elektronikus úton” szövegrész helyébe 

az „írásbelinek nem minősülő elektronikus úton” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti a 22/2009. SZMM rendelet
a) 5. § (6) és (7) bekezdése,
b) 9. § (1) bekezdése.

12. Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 
2/2011. (I. 14.) NGM rendelet módosítása

12. §  Hatályát veszti az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. 
(I. 14.) NGM rendelet
a) 2. § (2) bekezdése,
b) 2. § (3) bekezdés 7. pontja.

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

13. §  A munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 31/2012. (X. 16.) NGM rendelet
a) 1.  § nyitó szövegrészében az  „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004.  évi CXL.  törvény (a  továbbiakban: Ket.) 94.  § (2)  bekezdés b)  pontja” szövegrész helyébe 
az „A  közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a  közigazgatási eljárásjog 
reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről 
szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 2. § (2) bekezdés b) pontja” szöveg,

b) 1.  § a)  pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003.  évi XCII.  törvény 16.  § (4)  bekezdésében” szövegrész 
helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 3. pontjában” szöveg

lép.

IV. FEJEZET 
IPARI ÉS KERESKEDELMI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

14. A mérőedényként használt palackok forgalomba hozataláról szóló 8/1997. (III. 21.) IKIM rendelet 
módosítása

14. § (1) A  mérőedényként használt palackok forgalomba hozataláról szóló 8/1997. (III. 21.) IKIM rendelet (a  továbbiakban: 
8/1997. IKIM rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A palackok ellenőrzését végző hatóság az eredmények kiértékelését a 2. számú mellékletben meghatározott vagy 
azzal egyenértékű módszerrel végzi.”

 (2) Hatályát veszti a 8/1997. IKIM rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése.
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15. A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet módosítása

15. §  Hatályát veszti a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. 
(XII. 30.) IKIM rendelet 1. §-a.

16. A mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet 
módosítása

16. §  Hatályát veszti a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet
a) 5. § (2)–(4) bekezdése,
b) 6. és 7. §-a,
c) 8. § (2) bekezdése,
d) 9–11. §-a,
e) 13. § (2)–(4) bekezdése,
f ) „Egyedi mérőeszköz hitelesítése” című alcíme és „Ellenőrzés” című alcíme.

17. A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybaléptetéséről szóló  
8/2001. (III. 30.) GM rendelet módosítása

17. § (1) A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybaléptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet 
(a továbbiakban: 8/2001. GM rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya a villamos energiáról szóló törvény szerinti villamosművekre terjed ki.”

 (2) Hatályát veszti a 8/2001. GM rendelet 5. § a), c) és e) pontja.

18. A háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó 
energia-hatásfok követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet 
hatályon kívül helyezése

18. §  Hatályát veszti a  háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó 
energia-hatásfok követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet.

19. A fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről szóló  
55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet hatályon kívül helyezése

19. §  Hatályát veszti a  fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről szóló 55/2003. (IX. 4.) 
GKM rendelet.

20. A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes 
szabályairól szóló 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet módosítása

20. § (1) A  csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól szóló 
91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet (a  továbbiakban: 91/2006. GKM rendelet) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a  gyártó az  összesített megfelelőségi nyilatkozat nélkül vagy valótlan tartalmú összesített 
megfelelőségi nyilatkozattal hozza forgalomba a  csomagolt terméket, az  illetékes ellenőrző hatóság a  kijelölt 
szervezet által kiállított megfelelőségi tanúsítvány alapján összesített megfelelőségi nyilatkozat elkészítésére kötelezi 
a termék teljes csomagolására vonatkozóan.”

 (2) A 91/2006. GKM rendelet 3. § (4) bekezdésében az „az 5. § szerint” szövegrész helyébe az „a megfelelőségértékelő 
szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló kormányrendelet 
szerint” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a 91/2006. GKM rendelet
a) 3. § (9) bekezdésben az „és – kérésre – a 6. § (1) bekezdése szerinti ellenőrző hatóságnak átadni” szövegrész,
b) „Megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése” című alcíme,
c) 6. § (1) bekezdése.



292 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám 

21. Az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és 
azok ellenőrzési módszereiről szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet módosítása

21. § (1) Az  előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési 
módszereiről szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet (a továbbiakban: 13/2008. NFGM–FVM együttes 
rendelet) 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  csomagolónak az  ellenőrző hatóság által elfogadott eljárások alkalmazásával gyártási ellenőrzéseket kell 
végrehajtania.”

 (2) A 13/2008. NFGM–FVM együttes rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ellenőrző hatóság a 3. mellékletben meghatározott módszerrel végzi az eredmények kiértékelését a csomagoló, 
az importőr vagy az importőr képviselője telephelyén. Alkalmazható más módszer is, ha az kielégíti az 5. mellékletben 
foglalt összehasonlíthatósági feltételeket.”

 (3) Hatályát veszti a 13/2008. NFGM–FVM együttes rendelet 8. § (2) és (4) bekezdése.

22. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet módosítása

22. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés 
b)  pontjának alkalmazásáról szóló 6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet (a  továbbiakban: 6/2010. NFGM rendelet) 1.  § 
j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 94.  § (2)  bekezdés 
b) pontja alkalmazásának]
„j) a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 
tevékenységekről, valamint a  telepengedélyezés rendjéről és a  bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) 
Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése alkalmazása”
(esetén van helye.)

 (2) A  6/2010. NFGM rendelet 1.  § nyitó szövegrészében az „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 94.  § (2)  bekezdés b)  pontja” szövegrész helyébe az  „A közigazgatási 
szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben 
egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 2. § 
(2) bekezdés b) pontja” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a 6/2010. NFGM rendelet 1. § f ), i) és l) pontja.

23. A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosítása

23. §  A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 20. § (10) bekezdésében a „jogerős” szövegrész 
helyébe a „végleges” szöveg lép.

24. A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosítása

24. §  A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM 
rendelet
a) 4. § a) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,
b) 4. § b) pontjában a „jogerős” szövegrészek helyébe a „végleges” szöveg,
c) 12.  § e)  pontjában a  „repülőmodellezés, horgászat” szövegrész helyébe a  „repülőmodellezés – ideértve 

a drónhasználatot is –, horgászat” szöveg
lép.
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25. Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló  
34/2014. (X. 30.) NGM rendelet módosítása

25. §  Hatályát veszti az  aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló 34/2014. 
(X. 30.) NGM rendelet
a) 8. §-a,
b) 6. alcíme.

26. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 
45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

26. §  A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) 
NGM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az akkreditált szervezet és természetes személy (a továbbiakban együtt: kérelmező) az akkreditálási eljárás 
akkreditálási díját, a felügyeleti vizsgálati díjat és az akkreditált státusz területének bővítése iránti eljárás akkreditálási 
díját a Hatóság 10032000-00335962-00000000 számú fizetési számlájára történő készpénzfizetés (a  továbbiakban: 
készpénz átutalási megbízás) vagy a  fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a  továbbiakban: átutalási 
megbízás) útján kell megfizetni.
(2) A kérelmezőnek a külföldi akkreditált státusz elismerésére irányuló akkreditálási díjat a Hatóság (1) bekezdésben 
meghatározott fizetési számlájára készpénz átutalási megbízással vagy átutalási megbízással kell megfizetni.”

27. A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes 
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet módosítása

27. § (1) A  kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet (a továbbiakban: 54/2016. NGM rendelet) 2. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ügyfélnek – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a díjat a kérelem benyújtásakor kell megfizetnie, és az 1. § 
(1) bekezdésének vonatkozó alpontját és a saját nevét az átutalási megbízás, illetve a készpénz-átutalási megbízás 
közlemény rovatában fel kell tüntetnie.”

 (2) Az 54/2016. NGM rendelet 3. §-ában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg lép.

28. A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági 
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása

28. § (1) A  műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a  hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: 61/2016. NGM rendelet) 5. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a vizsgálat az ügyfél mulasztásából vagy egyéb neki felróható okból meghiúsul.”

 (2) Hatályát veszti a 61/2016. NGM rendelet
a) 1. § (4) bekezdése,
b) 2. § (2) bekezdés a) pontja és (6) bekezdése,
c) 3. § (2) bekezdése,
d) 4. § (2) bekezdésében az „és a 2. § (2) bekezdés a) pontjában” szövegrész.
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29. A mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök 
méréstechnikai követelményeiről szóló 22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelet módosítása

29. §  Hatályát veszti a  mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök 
méréstechnikai követelményeiről szóló 22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelet
a) 4. § (3) bekezdése,
b) 5. § (2) bekezdése,
c) 6. § (2) bekezdése,
d) 8. § (1)–(3) és (5)–(7) bekezdése,
e) 5. alcíme.

V. FEJEZET 
KÖNYVVIZSGÁLATI KÖZFELÜGYELETI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

30. A kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 25/2015. (IX. 28.) NGM rendelet 
módosítása

30. §  Hatályát veszti a  kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 25/2015. (IX. 28.) NGM rendelet 1. § (4) bekezdése.

VI. FEJEZET 
PÉNZÜGYI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

31. 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

31. §  A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a  biztosításközvetítői és a  tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági 
vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 12.  § (5)  bekezdésében a  „jogerőre 
emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg lép.

VII. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
„Melléklet a 14/2014. (III. 31.) NGM rendelethez

A szakértői továbbképzés témakörei

I.  Felnőttképzési szakértő – felnőttképzési igazgatás szakterület
 1. Szabályozási ismeretek

1.1. Az általános közigazgatási rendtartás területén:
1.1.1. Az általános közigazgatási rendtartás alapelvei, a törvény hatálya és alapvető rendelkezései
1.1.2. Az ügyfél, a hatóság és a hatósági ügy fogalma
1.1.3. Hatásköri és illetékességi szabályok, az  eljárási kötelezettség, a  kizárás, kapcsolattartás általános 

szabályai
1.1.4. A kérelemre induló hatósági eljárás
1.1.5. A kérelem tartalma, az eljárás fajtái
1.1.6. A tényállás tisztázása
1.1.7. A hatóság által felhasználható bizonyítékok
1.1.8. A szakértő kirendelése, a szakértői vizsgálatra vonatkozó általános szabályok, a szakértői vélemény, 

a szakértő jogai és kötelezettségei
1.1.9. A hatóság döntése, a döntés formái és közlése
1.1.10. A hatósági nyilvántartásra vonatkozó szabályok
1.1.11. A hatósági ellenőrzés
1.1.12. A hivatalbóli eljárás
1.1.13. Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati eljárások

1.2. A felnőttképzés szabályozása területén:
1.2.1. A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély feltételei
1.2.2. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás
1.2.3. A felnőttképzési szakértői rendszer
1.2.4. Vagyoni biztosíték
1.2.5. Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
1.2.6. A felnőttképzési információs rendszer
1.2.7. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
1.2.8. A felnőttképzést folytató intézmények tájékoztatási kötelezettsége
1.2.9. A képzési program tartalma
1.2.10. Felnőttképzési programkövetelmények
1.2.11. A felnőttképzést folytató intézményekben kezelt személyes és különleges adatok
1.2.12. A felnőttképzés támogatásának forrásai

1.3. A szakképzés szabályozása területén:
1.3.1. Az állam által elismert szakképesítések (Országos Képzési Jegyzék)
1.3.2. A  szakképzés kimeneti követelményei (szakmai és vizsgakövetelmények, modulokról szóló 

kormányrendelet)
1.3.3. A szakképzési kerettantervek
1.3.4. A komplex szakmai vizsga, a modulzáró vizsga

1.4. A minőségbiztosítás területén:
1.4.1. A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja (a képzés minőségét befolyásoló folyamatleírások)
1.4.2. A minőségirányítási rendszer jogszabályi követelményei
1.4.3. A minőségpolitika és a tárgyévi minőségcélok tartalma, összefüggései
1.4.4. Az  önértékelési rendszer és az  önértékelés alapján készített helyesbítő tevékenységek menetét 

tartalmazó dokumentum
1.5. A meghatározott időszakban bekövetkezett – a szakértői tevékenységet érintő – jogszabályváltozások:

1.5.1. A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a szakértői tevékenység folytatása során
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 2. Az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályok
2.1. A szakértői tevékenység normái
2.2. Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során
2.3. Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai
2.4. A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai
2.5. A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai

 3. Komplex szakértői gyakorlatok
3.1. Egyéni feladatként kapott esettanulmány feldolgozása
3.2. A tényszerű megállapítások gyakorlása ellenőrzési szituációs feladatokon keresztül
3.3. Kommunikációs tréning
3.4. Konfliktuskezelés

II.  Felnőttképzési szakértő – nyelvi szakterület
 1. Szabályozási ismeretek

1.1. Az általános közigazgatási rendtartás területén:
1.1.1. Az általános közigazgatási rendtartás alapelvei, a törvény hatálya és alapvető rendelkezései
1.1.2. Az ügyfél, a hatóság és a hatósági ügy fogalma
1.1.3. Hatásköri és illetékességi szabályok, az  eljárási kötelezettség, a  kizárás, kapcsolattartás általános 

szabályai
1.1.4. A kérelemre induló hatósági eljárás
1.1.5. A kérelem tartalma, az eljárás fajtái
1.1.6. A tényállás tisztázása
1.1.7. A hatóság által felhasználható bizonyítékok
1.1.8. A szakértő kirendelése, a szakértői vizsgálatra vonatkozó általános szabályok, a szakértői vélemény, 

a szakértő jogai és kötelezettségei
1.1.9. A hatóság döntése, a döntés formái és közlése
1.1.10. A hatósági nyilvántartásra vonatkozó szabályok
1.1.11. A hatósági ellenőrzés
1.1.12. A hivatalbóli eljárás
1.1.13. Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati eljárások

1.2. A felnőttképzés szabályozása területén:
1.2.1. A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély feltételei
1.2.2. Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
1.2.3. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
1.2.4. A nyelvi képzési program tartalma
1.2.5. Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények
1.2.6. A képzési program előzetes minősítése

1.3. A minőségbiztosítás területén:
1.3.1. A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja

1.4. A meghatározott időszakban bekövetkezett – a szakértői tevékenységet érintő – jogszabályváltozások:
1.4.1. A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a szakértői tevékenység folytatása során

 2. Az összeférhetetlenségi, és etikai-fegyelmi szabályok
2.1. A szakértői tevékenység normái
2.2. Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során
2.3. Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai
2.4. A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai
2.5. A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai

 3. Módszertani ismeretek
3.1. A nyelvi követelmények leírási formái
3.2. A nyelvi programkövetelmény tartalma, részei, koherenciája
3.3. A téma kiválasztása, alkalmazkodás a célcsoporthoz és a résztvevőhöz
3.4. A tanórán alkalmazható módszerek, a tanári magatartás formái
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3.5. Szóbeli és írásbeli nyelvi gyakorlatok arányának megítélése
3.6. Kommunikáció a tanórán
3.7. A résztvevő előrehaladásának mérése és visszacsatolása

 4. Komplex szakértői gyakorlatok
4.1. Egyéni feladatként kapott esettanulmány feldolgozása
4.2. A tényszerű megállapítások gyakorlása ellenőrzési szituációs feladatokon keresztül
4.3. Kommunikációs tréning
4.4. Konfliktuskezelés

III.  Felnőttképzési programszakértők
 1. Szabályozási ismeretek

1.1. Az általános közigazgatási rendtartás területén:
1.1.1. Az általános közigazgatási rendtartás alapelvei, a törvény hatálya és alapvető rendelkezései
1.1.2. Az ügyfél, a hatóság és a hatósági ügy fogalma
1.1.3. Hatásköri és illetékességi szabályok, az  eljárási kötelezettség, a  kizárás, kapcsolattartás általános 

szabályai
1.1.4. A kérelemre induló hatósági eljárás
1.1.5. A kérelem tartalma, az eljárás fajtái
1.1.6. A tényállás tisztázása
1.1.7. A hatóság által felhasználható bizonyítékok
1.1.8. A szakértő kirendelése, a szakértői vizsgálatra vonatkozó általános szabályok, a szakértői vélemény, 

a szakértő jogai és kötelezettségei
1.1.9. A hatóság döntése, a döntés formái és közlése
1.1.10. A hatósági nyilvántartásra vonatkozó szabályok
1.1.11. A hatósági ellenőrzés
1.1.12. A hivatalbóli eljárás
1.1.13. Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati eljárások

1.2. A felnőttképzés szabályozása területén:
1.2.1. A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély feltételei
1.2.2. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás
1.2.3. Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
1.2.4. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
1.2.5. A képzési program tartalma
1.2.6. Felnőttképzési programkövetelmények
1.2.7. A képzési program előzetes minősítése

1.3. A szakképzés szabályozása területén:
1.3.1. Az állam által elismert szakképesítések (Országos Képzési Jegyzék)
1.3.2. A  szakképzés kimeneti követelményei (szakmai és vizsgakövetelmények, modulokról szóló 

kormányrendelet)
1.3.3. A szakképzési kerettantervek
1.3.4. A komplex szakmai vizsga, a modulzáró vizsga

1.4. A minőségbiztosítás területén:
1.4.1. A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja

1.5. A meghatározott időszakban bekövetkezett – a szakértői tevékenységet érintő – jogszabályváltozások:
1.5.1. A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a szakértői tevékenység folytatása során

 2. Az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályok
2.1. A szakértői tevékenység normái
2.2. Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során
2.3. Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai
2.4. A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai
2.5. A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai
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 3. Módszertani ismeretek
3.1. A szakmai követelmények leírási formái
3.2. A szakmai követelmények koherenciája a munkáltatói elvárások tükrében
3.3. A programszakértői vélemény felépítése, elvárt tartalma
3.4. Az elméleti képzés tananyagának kiválasztása, alkalmazkodás a célcsoporthoz
3.5. A szakmai elméleti órán alkalmazható módszerek, a tanári magatartás formái
3.6. Szemléltetés és szemléletesség
3.7. A  szakmai elméleti és a  szakmai gyakorlati képzés tartalmának közös súlypontú kiválasztása, tananyag-

elrendezése és szemlélete (tantárgyi koncentráció)
3.8. A résztvevő előrehaladásának mérése és visszacsatolása
3.9. Az előzetes tudás felmérésének módszerei
3.10. A gyakorlati képzés megvalósítása
3.11. Kommunikáció a résztvevővel

 4. Komplex szakértői gyakorlatok
4.1. Egyéni feladatként kapott esettanulmány, programkövetelmény feldolgozása
4.2. A tényszerű megállapítások gyakorlása véleményezési feladatokon keresztül
4.3. Kommunikációs tréning
4.4. Konfliktuskezelés”

2. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
„3. melléklet a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelethez

Száma: ……/……év

TANÚSÍTVÁNY

………………………………………… 
részére,

(anyja születési neve: ………………………………… születési helye: ………………………)

aki a …………… számon nyilvántartott 
…………………………………………………… felnőttképzést folytató intézményben 

………………………………………………………………… megnevezésű, 
…………… azonosító számú, a Pest Megyei Kormányhivatal által nyilvántartott 

felnőttképzési nyelvi programkövetelmény alapján szervezett,

……………………………………………………
megnevezésű nyelvi képzésen részt vett,  

és a képzés követelményeit sikeresen teljesítette.

A tanúsítvány a felnőttképzési nyelvi programkövetelmény szerinti 
…………… nyelvi képzettségi szint megszerzését igazolja.

Kelt: …………………………, 20…… év ………………… hó …… napján

P. H.

…………………………………………………… 
a felnőttképzést folytató intézmény vezetője

”
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A nemzetgazdasági miniszter 2/2018. (II. 6.) NGM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 
beruházások támogatásával összefüggő módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatások esetében 
az 1. mellékletben foglalt táblázat:]
„7. 32. sor 3.  pont e)  alpontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 19.  cikke szerinti kis- és középvállalkozás 
vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás,”
(nyújtható.)

 (2) A Rendelet 3. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatások esetében 
az 1. mellékletben foglalt táblázat:]
„24. 22. sor a)–c)  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 48.  cikke szerinti energetikai infrastruktúrára 
irányuló beruházási támogatás,”
(nyújtható.)

 (3) A Rendelet 3. § 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatások esetében 
az 1. mellékletben foglalt táblázat:]
„29. 20. sor 1. pontja, 22. sor c) pontja, 29. sor b) pontja és 40. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke 
szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,”
(nyújtható.)

2. §  A Rendelet 7. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, 
ha a támogatás összege]
„14. az  uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a  környezetvédelem szintjének emelését 
szolgáló beruházási támogatás, jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási 
támogatás, energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás és megújuló energia termeléséhez 
nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a  15 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget;”

3. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 3. § 20., 23. és 26. pontja,
b) 5. § (1) bekezdés 3., 39., 67., 76., 77., 99., 100. és 101. pontja,
c) 7. § (2) bekezdése, valamint
d) 23., 26. és 29 alcíme.

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

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 2/2018. (II. 6.) NGM rendelethez

1. melléklet a …./2018. (…..) NGM rendelethez

(Áht. 
Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoport név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós 
forrásból finanszírozott 

költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

"

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára 
szóló beszedési megbízás benyújtására 
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
b) bankgarancia,
c) óvadék,
d) biztosítók által vállalt garancia vagy 
készfizető kezesség.

- igénybe vehető28. 349562 Nagyvállalati beruházási támogatások -

Az előirányzat célja a nagyvállalkozások, továbbá a beruházás 
hatására a nagyvállalati méretkategóriát elérő kis- és 
középvállalkozások minimum 100 millió forint elszámolható 
összköltségű 
a) induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló 
beruházásainak,
b) az a) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházásainak,
c) az a) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó 
beruházásainak
a támogatása.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással kapcsolatban 
az NGM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári 
díjakra.

1. Támogatás nagyvállalkozások, továbbá azon kis- és középvállalkozások számára nyújtható, amelyek a támogatott projekt 
hatására, annak fizikai befejezésének üzleti évében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontban rögzített 
nagyvállalatnak minősülnek, amennyiben
a) a fejlesztendő tevékenység a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ág (TEÁOR 10-33) vagy építőipari 
(TEÁOR 41-43) ág körébe sorolt ágazat valamelyikébe esik,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy 
fiókteleppel, 
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 
napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszak  nem számít bele,
d) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele 
meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
e) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege 
meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
f) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését 
megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
g) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, 
telephelyén,  fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 
napon belül, azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 
hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló, és  az újonnan felvételre kerülő 
munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő  kapcsolódó vállalkozásának,  
partnervállalkozásának vagy  a támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi 
tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye; az újonnan létesített 
munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít,
h) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban 
legalább a projekt befejezését követő 5 évig fenntartja,
i) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő - illetve amennyiben az f) pontban foglaltak teljesítésénél a 
kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is -  vállalja, hogy 
a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási 
szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a 
beruházás során létrejött tényleges növekményt, illetve a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt  fenntartja, azzal, hogy a kölcsönzött munkaerő csökkentésére 
abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező nagyságrendben sor kerül a statisztikai 
állományi létszám növelésére is,
j) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás 
megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja, 
k) támogatás ösztönző hatásokkal bír.

2. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b)  benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a 
tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 
munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 2 naptári éven belül véglegesen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem 
benyújtásakor folyamatban van,
d) a h) pont hatálya alá tartozó vállalkozások kivételével, benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított 
foglalkoztatotti létszáma eléri a 12 ezer főt,
e) kutatási infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódik,
f) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a 
bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének 
lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing 
szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
g) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal 
összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési 
kötelezettségének nem tett eleget,
h) benyújtójában a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami 
szerv irányítja, kivéve az alábbi szak- és alágazati kódú fejlesztendő tevékenységek esetén: 
10.11. Húsfeldolgozás, - tartósítás, 10.13. Hús-, baromfihús készítmény gyártása, 10.89. M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása, 
15.11.  Bőr, szörme kikészítése, 16.21. Falemezgyártás, 16.22. Parkettagyártás, 16.23. Épületasztalos-ipari termék gyártása, 
19.20. Kőolaj-feldolgozás, 20.1. Vegyi alapanyag gyártása, 23.6 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása, 25.11 Fémszerkezet 
gyártása, 29.10.  Közúti gépjármű gyártása, 29.31. Járművillamossági-, elektronikai készülékek gyártása, 29.32. Közúti jármű 
alkatrészeinek gyártása,
i) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való 
kizárás hatálya áll fenn.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  támogatási 
szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A. § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan
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- igénybe vehető

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

35. 368428 Ipar 4.0. program -

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára 
szóló beszedési megbízás benyújtására 
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
b) biztosító vagy pénzügyi intézmény 
által vállalt garancia,
c)  biztosító vagy pénzügyi intézmény 
által vállalt  készfizető kezesség,
d) óvadék.

1. Az előirányzat célja  a magyar ipar versenyképességének erősítése 
az  Ipar 4.0. technológiák alkalmazásával, a vállalati folyamatok teljes 
körére kiterjedően. Az előirányzatból nyújtandó támogatás által az 
alábbi területeken megvalósuló fejlesztések, együttműködések és 
hálózatok kialakítása valósulhat meg:
a) az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform munkacsoportja által 
kidolgozott koncepció alapján megvalósuló projektek,
b) gyártáshoz kapcsolódó belső logisztikai folyamatok automatizálása, 
horizontális, és vertikális rendszerintegráció,
c) felhőalapú technológiák továbbfejlesztése, felhasználása a gyártási, 
és logisztikai folyamatokban,
d) intelligens mechatronikai rendszerek (autonóm robotok; autonóm 
járművek) kialakítása, rendszerbe állítása a gyártás és logisztika 
területén,
e) additív gyártási technológiák alkalmazása, továbbfejlesztése.

2. Az 1. pontban foglalt célok megvalósulása érdekében a támogatás 
mértékének és a támogatási döntés meghatározásánál az alábbi 
szempontok érvényesülhetnek: 
a) legalább 20,0 millió forint, legfeljebb 500,0 millió forint összegű 
támogatás nyújtható, amely adott projekt összköltségének legfeljebb a 
támogatási kategória szerint meghatározott mértéke lehet, 
b) konzorcium esetében a támogatási intenzitás konzorciumi 
tagonként sem haladhatja meg a vonatkozó támogatási kategóriákra 
vonatkozó mértéket,
c) a támogatás mértéke, intenzitása minden kedvezményezett esetén 
egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra,
d) előnyt jelentenek a munkahelyteremtési vállalások.

3. Az 1. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében a támogatható 
tevékenység:
a) eszközbeszerzés,
b) meglévő eszköz átalakítása, továbbfejlesztése,
c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló beruházás,
d) immateriális javak beszerzése,
e) külföldi rendezvényeken való részvétel,
f) demonstrációs képzések szervezése.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással kapcsolatban 
az NGM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári 
díjakra.

1. A kkv. törvény szerinti mikro- kis és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézmény.
2. Támogatás nyújtható, amennyiben:
a) a fejlesztendő tevékenység a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ágak, és az IKT szektor (TEÁOR 10-33; 
61-63; ) körébe sorolt ágazatok valamelyikébe esik,
b) a támogatást igénylő Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, 
c) 1. pontban foglalt szervezetek a F:35 mezőben foglalt célokat önállóan, vagy közösen, konzorciumban valósítják meg; 
konzorciumi megvalósítás esetén a résztvevőknek konzorciumi megállapodást kell kötniük egymással,
d) a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a 
kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlag állományát is figyelembe kell venni,
e) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 
napot jelentő) üzleti évvel, induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), 
teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
f) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele 
meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
g) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege 
meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
h) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését 
megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
i) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja - melyet a támogatási döntést követően nem vonhat 
vissza -, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén,  fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet 
létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül, azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő munkavállaló 
nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként 
dolgozó munkavállaló, és  az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást 
igénylő  kapcsolódó vállalkozásának,  partnervállalkozásának vagy  a támogatást igénylő természetes személy többségi 
tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében 
működő telephelye; az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a 
támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít,
j) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban 
legalább a projekt befejezését követő 3 évig fenntartja,
k) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő - illetve amennyiben a g) pontban foglaltak teljesítésénél a 
kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembevételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is -  vállalja, hogy a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási 
szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a 
beruházás során létrejött tényleges növekményét, illetve a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt  fenntartja, azzal, hogy a kölcsönzött munkaerő 
csökkentésére abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező nagyságrendben sor kerül a 
statisztikai állományi létszám növelésére is,
l) a támogatást igénylő a támogatás és a projekt összköltsége közti különbséget saját forrásból biztosítja, 
m) támogatás ösztönző hatásokkal bír.
3. Nem nyújtható támogatás az 1. pontban foglaltak részére, ha a támogatási igény:
a) olyan beruházás megvalósításához kapcsolódik, amelyekhez a támogatást igénylő jogosult a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatás igénylésére,
b) olyan beruházás megvalósítására irányul, amely azonos célra már más magyar költségvetési, vagy Európai Uniós forrásból 
támogatást nyert,
c) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
d) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a 
tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
e) a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 
munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 2 naptári éven belül véglegesen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem 
benyújtásakor folyamatban van,
f) kutatási infrastuktúra kiépítéséhez, vagy alapkutatáshoz kapcsolódik,
g) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a 
bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének 
lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing 
szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
h) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal 
összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési 
kötelezettségének nem tett eleget,
i) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való 
kizárás hatálya áll fenn.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  támogatási 
szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján - támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A. § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható 

előirányzat-átcsoportosítással, 
egyösszegű kifizetéssel, 

részletekben történő kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

”
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igénybe vehető -36. 372728
Az építőipari ágazat technológiai 
korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére 
irányuló támogatás

1. Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatással az építőipari 
kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztéseinek, 
gépbeszerzéseinek finanszírozása, mely által a vállalkozások 
hatékonysága, termelékenysége javul.
Egy kis- és középvállalkozás által megvalósítandó fejlesztés ezen 
előirányzat keretében összefoglalóan projektnek minősül. A 
támogatandó tevékenység az alábbi területek valamelyikéhez 
kapcsolódik:
- építőipar TEÁOR szám szerint: 41.10-43.99 közötti és a 71.11  
tevékenység, valamint a 71.12, 71.20. tevékenységi körök, 
amennyiben a projekt elválaszthatatlanul kapcsolódik építőipari 
kivitelezési tevékenység megvalósításához.

2. Az előirányzat terhére egy kedvezményezett részére legalább 50 
millió forint  összegű támogatás nyújtható.
A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a 
támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a 
támogatási kategóriák függvényében.

3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók a 4-5. 
pontban foglaltak szerint:
a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok 
beszerzése,
b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló 
beruházások,
d) információs technológia-fejlesztés,
e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és 
kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-
how beszerzések,
f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, 
érvényesítésének és védelmének költsége,
g) immateriális javak beszerzése,
h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó 
beruházás.

4. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység által megvalósuló 
projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának 
javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a 
gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.

5. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység eredménye az 
alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős teljesítmény-növekedés,
c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény 
csökkenne,
d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és 
eljárások legalább hazai piacra vitele.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással kapcsolatban 
az NGM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári 
díjakra.

1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kkv. törvény szerinti kis- és középvállalkozások,  
amennyiben
a) 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek,valamint a 71.12, 71.20. tevékenységi 
körök, amennyiben a projekt elválaszthatatlanul kapcsolódik építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához,
b) alkalmazotti létszámuk 10 és 250 fő között van,
c) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig 
fenntartja,
d) a támogatás ösztönző hatásokkal bír.

2. Nem nyújtható támogatás az 1. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a 
tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás 
igénylésének időpontját megelőző két éven belül
ca) ismételten,
cb) a korábbival azonos és
cc) ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság 
megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a 
bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének 
lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing 
szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
e) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal 
összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési 
kötelezettségének nem tett eleget,
f) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való 
kizárás hatálya áll fenn.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  támogatási 
szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A. § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható 

előirányzat-átcsoportosítással, 
egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő kifizetéssel - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet: 
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára 
szóló beszedési megbízás benyújtására 
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
b) óvadék,
c) a) pont vagy b) pont szerinti 
biztosíték mellett, amennyiben a 
támogatás 200,0 millió forintot 
meghaladja 200,0 millió forint feletti 
összeg tekintetében  pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által vállalt garancia, 
d)  a)  pont vagy b) pont szerinti 
biztosíték mellett, amennyiben a 
támogatás 200,0 millió forintot 
meghaladja 200,0 millió forint feletti 
összeg tekintetében pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által vállalt készfizető 
kezesség.

-

3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”
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A Kormány 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozata
a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról

A Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  építőipari ágazat, valamint az  építőipari kivitelezéshez szorosan 
kapcsolódó építészmérnöki és mérnöki tevékenységet végző vállalkozások technológiai korszerűsítésének, hatékonyság-
növelésének támogatása érdekében gondoskodjon
 1. 8 000 000 000 forint központi költségvetési többletforrás biztosításáról a  központi költségvetés  

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím, 13. 
Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás jogcímcsoport 
javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. a 2019. évben 6 000 000 000 forint biztosításáról a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

 3. a 2020. évben 6 000 000 000 forint biztosításáról a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet javára.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 15/2018. (II. 13.) Korm. rendelete
a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének 
szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1)  bekezdés e)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól 
szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Kormány szabad vállalkozási zónává
a) nyilvánítja a  kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3.  mellékletében 
meghatározott, fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő kategóriákba eső járásokban található 
településeket,
b) nyilvánít terület- és gazdaságfejlesztési, valamint foglalkoztatáspolitikai szempontok alapján további hátrányos 
helyzetű településeket.
(2) A szabad vállalkozási zónává kijelölt települések listáját az 1. melléklet tartalmazza.”

2. §  Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szabad vállalkozási zónává történő kijelölés 2020. december 31-ig szól.”

3. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §  Hatályát veszti az R.
a) 3. § (2) bekezdése,
b) 5. §-a,
c) 2. és 3. melléklete.
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5. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 15/2018. (II. 13.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez

A szabad vállalkozási zónák települései

A

1 Abádszalók

2 Abaújalpár

3 Abaújkér

4 Abaújlak

5 Abaújszántó

6 Abaújszolnok

7 Abaújvár

8 Abod

9 Adorjánháza

10 Adorjás

11 Ág

12 Aggtelek

13 Ajak

14 Alap

15 Alattyán

16 Aldebrő

17 Almamellék

18 Almáskamarás

19 Almáskeresztúr

20 Álmosd

21 Alsóberecki

22 Alsódobsza

23 Alsógagy

24 Alsómocsolád

25 Alsóregmec

26 Alsószentiván

27 Alsószuha

28 Alsótold

29 Alsóújlak

30 Alsóvadász

31 Alsózsolca

32 Anarcs

33 Andocs

34 Andrásfa

35 Apácatorna
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36 Apagy

37 Apostag

38 Aranyosapáti

39 Arka

40 Arló

41 Ároktő

42 Ártánd

43 Ásotthalom

44 Aszaló

45 Átány

46 Babócsa

47 Bábonymegyer

48 Bácsalmás

49 Bácsbokod

50 Bácsborsód

51 Bácsszőlős

52 Bagamér

53 Bakháza

54 Bakóca

55 Bakonszeg

56 Baks

57 Baksa

58 Baktakék

59 Baktalórántháza

60 Balajt

61 Balástya

62 Balaton

63 Balkány

64 Balmazújváros

65 Balsa

66 Bánfa

67 Bánréve

68 Barabás

69 Báránd

70 Baranyahídvég

71 Baranyajenő

72 Baranyaszentgyörgy

73 Barcs

74 Bárdudvarnok

75 Bárna

76 Basal

77 Baskó

78 Bátonyterenye

79 Bátor

80 Bátorliget

81 Battonya
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82 Becskeháza

83 Bedegkér

84 Bedő

85 Bekecs

86 Békés

87 Bekölce

88 Bélapátfalva

89 Bélavár

90 Belecska

91 Beleg

92 Bélmegyer

93 Benk

94 Bér

95 Bérbaltavár

96 Beregdaróc

97 Beregsurány

98 Berekböszörmény

99 Berekfürdő

100 Beret

101 Berettyóújfalu

102 Berkesz

103 Berzence

104 Besence

105 Besenyőd

106 Besenyőtelek

107 Beszterec

108 Bihardancsháza

109 Biharkeresztes

110 Biharnagybajom

111 Bihartorda

112 Biharugra

113 Bikal

114 Biri

115 Boconád

116 Bocskaikert

117 Bodolyabér

118 Bodony

119 Bodroghalom

120 Bodrogkeresztúr

121 Bodrogkisfalud

122 Bodrogolaszi

123 Bódvalenke

124 Bódvarákó

125 Bódvaszilas

126 Bogádmindszent

127 Bogdása



2. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 307

128 Bojt

129 Bokor

130 Boldogasszonyfa

131 Boldogkőújfalu

132 Boldogkőváralja

133 Boldva

134 Bolhás

135 Bolhó

136 Bonnya

137 Bordány

138 Borota

139 Borsodbóta

140 Borsodnádasd

141 Borsodszentgyörgy

142 Borsodszirák

143 Borszörcsök

144 Botpalád

145 Botykapeterd

146 Bózsva

147 Bököny

148 Bucsa

149 Buj

150 Buják

151 Buzsák

152 Bükkmogyorósd

153 Bükkszék

154 Bükkszenterzsébet

155 Bükkszentmárton

156 Bürüs

157 Büttös

158 Cece

159 Cégénydányád

160 Cered

161 Cibakháza

162 Cigánd

163 Cún

164 Csaholc

165 Csányoszró

166 Csárdaszállás

167 Csaroda

168 Császló

169 Csebény

170 Csécse

171 Csegöld

172 Csehi

173 Csehimindszent
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174 Csengele

175 Csenger

176 Csengersima

177 Csengerújfalu

178 Csenyéte

179 Csépa

180 Cserhátszentiván

181 Cserkeszőlő

182 Csernely

183 Csertő

184 Csikéria

185 Csipkerek

186 Csobád

187 Csobaj

188 Csokonyavisonta

189 Csokvaomány

190 Csólyospálos

191 Csögle

192 Csökmő

193 Csököly

194 Csurgó

195 Csurgónagymarton

196 Dabrony

197 Damak

198 Dámóc

199 Darány

200 Darnó

201 Darvas

202 Debréte

203 Dég

204 Demecser

205 Dencsháza

206 Derecske

207 Detek

208 Dévaványa

209 Devecser

210 Diósberény

211 Doba

212 Doboz

213 Domaháza

214 Dombegyház

215 Dombiratos

216 Dombrád

217 Dormánd

218 Dorogháza

219 Döge
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220 Dövény

221 Drávacsehi

222 Drávacsepely

223 Drávafok

224 Drávagárdony

225 Drávaiványi

226 Drávakeresztúr

227 Drávapalkonya

228 Drávapiski

229 Drávasztára

230 Drávatamási

231 Dubicsány

232 Dunaegyháza

233 Dunavecse

234 Dúzs

235 Ecseg

236 Ecsegfalva

237 Edelény

238 Egeralja

239 Egerbocs

240 Egercsehi

241 Egerfarmos

242 Égerszög

243 Egervölgy

244 Egyek

245 Egyházasdengeleg

246 Egyházasgerge

247 Egyházaskozár

248 Encs

249 Encsencs

250 Endrefalva

251 Endrőc

252 Enying

253 Eperjeske

254 Erdőbénye

255 Erdőhorváti

256 Erdőkövesd

257 Erdőkürt

258 Erdőtarcsa

259 Erdőtelek

260 Erk

261 Érpatak

262 Értény

263 Esztár

264 Etes

265 Fábiánháza
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266 Fáj

267 Fancsal

268 Farkaslyuk

269 Fedémes

270 Fegyvernek

271 Fehérgyarmat

272 Felsőberecki

273 Felsődobsza

274 Felsőegerszeg

275 Felsőgagy

276 Felsőkelecsény

277 Felsőnyárád

278 Felsőnyék

279 Felsőregmec

280 Felsőszentmárton

281 Felsőtold

282 Felsővadász

283 Felsőzsolca

284 Fényeslitke

285 Fiad

286 Filkeháza

287 Fony

288 Forráskút

289 Forró

290 Földes

291 Fulókércs

292 Furta

293 Fülesd

294 Fülöp

295 Fülpösdaróc

296 Fürged

297 Füzér

298 Füzérkajata

299 Füzérkomlós

300 Füzérradvány

301 Füzesabony

302 Füzesgyarmat

303 Gáborján

304 Gacsály

305 Gadna

306 Gagyapáti

307 Gagybátor

308 Gagyvendégi

309 Galvács

310 Garáb

311 Garadna
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312 Garbolc

313 Gávavencsellő

314 Géberjén

315 Gégény

316 Gelej

317 Gelénes

318 Gemzse

319 Gerényes

320 Gersekarát

321 Geszt

322 Geszteréd

323 Gibárt

324 Gige

325 Gilvánfa

326 Golop

327 Gödre

328 Gömörszőlős

329 Gönc

330 Göncruszka

331 Görgeteg

332 Gulács

333 Gyékényes

334 Gyöngyösmellék

335 Gyönk

336 Györgytarló

337 Győröcske

338 Győrtelek

339 Győrvár

340 Gyugy

341 Gyulaháza

342 Gyügye

343 Gyüre

344 Hács

345 Hajdúbagos

346 Hajdúhadház

347 Hajdúsámson

348 Halmaj

349 Hangács

350 Hangony

351 Hantos

352 Háromfa

353 Háromhuta

354 Hedrehely

355 Hegyhátmaróc

356 Hegyhátszentpéter

357 Hegymeg
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358 Hegyszentmárton

359 Héhalom

360 Hejce

361 Hejőpapi

362 Hencida

363 Hencse

364 Hercegkút

365 Heresznye

366 Hermánszeg

367 Hernádbűd

368 Hernádcéce

369 Hernádkércs

370 Hernádpetri

371 Hernádszentandrás

372 Hernádszurdok

373 Hernádvécse

374 Hét

375 Hetefejércse

376 Heves

377 Hevesaranyos

378 Hevesvezekény

379 Hidasnémeti

380 Hidvégardó

381 Hirics

382 Hobol

383 Hodász

384 Hollóháza

385 Hollókő

386 Homokszentgyörgy

387 Homrogd

388 Hortobágy

389 Horváthertelend

390 Hosszúhetény

391 Hosszúpályi

392 Hőgyész

393 Ibafa

394 Ibrány

395 Igar

396 Igrici

397 Iharos

398 Iharosberény

399 Ilk

400 Imola

401 Ináncs

402 Inke

403 Ipolytarnóc
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404 Iregszemcse

405 Irota

406 Istenmezeje

407 Istvándi

408 Iszkáz

409 Ivád

410 Jákfalva

411 Jákó

412 Jánd

413 Jánkmajtis

414 Jánoshalma

415 Jánoshida

416 Járdánháza

417 Jármi

418 Jászalsószentgyörgy

419 Jászapáti

420 Jászdózsa

421 Jászivány

422 Jászkisér

423 Jászladány

424 Jászszentandrás

425 Jászszentlászló

426 Jéke

427 Jobbágyi

428 Jósvafő

429 Kaba

430 Kadarkút

431 Kákics

432 Kál

433 Kalaznó

434 Kálló

435 Kállósemjén

436 Kálmáncsa

437 Kám

438 Kamond

439 Kamut

440 Kánó

441 Kántorjánosi

442 Kány

443 Kánya

444 Kápolna

445 Kapoly

446 Kaposfő

447 Kaposmérő

448 Kaposújlak

449 Kaposszerdahely
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450 Kára

451 Karakószörcsök

452 Karancsalja

453 Karancsberény

454 Karancskeszi

455 Karancslapujtő

456 Karancsság

457 Kárász

458 Karcag

459 Karcsa

460 Karos

461 Kastélyosdombó

462 Kaszaper

463 Kaszó

464 Katádfa

465 Katymár

466 Kazár

467 Kázsmárk

468 Kék

469 Kékcse

470 Kéked

471 Kelebia

472 Kelemér

473 Kéleshalom

474 Kemecse

475 Kémes

476 Kemse

477 Kenderes

478 Kenézlő

479 Kengyel

480 Keresztéte

481 Kérsemjén

482 Kerta

483 Kertészsziget

484 Keszőhidegkút

485 Kétpó

486 Kétújfalu

487 Kevermes

488 Királd

489 Kisar

490 Kisasszond

491 Kisasszonyfa

492 Kisbágyon

493 Kisbajom

494 Kisbárapáti

495 Kisbárkány
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496 Kisberény

497 Kisberzseny

498 Kisbeszterce

499 Kiscsősz

500 Kisdobsza

501 Kisdombegyház

502 Kisfüzes

503 Kishajmás

504 Kishartyán

505 Kishódos

506 Kishuta

507 Kiskinizs

508 Kiskorpád

509 Kisköre

510 Kiskunmajsa

511 Kisláng

512 Kisléta

513 Kismarja

514 Kisnamény

515 Kispalád

516 Kispirit

517 Kisrozvágy

518 Kissikátor

519 Kistamási

520 Kistelek

521 Kisújszállás

522 Kisvárda

523 Kisvarsány

524 Kisvaszar

525 Kisszállás

526 Kisszékely

527 Kisszekeres

528 Kisszentmárton

529 Kisszőlős

530 Kocsord

531 Kokad

532 Kolontár

533 Komádi

534 Komjáti

535 Komló

536 Komlódtótfalu

537 Komlósd

538 Komlóska

539 Komoró

540 Kompolt

541 Konyár
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542 Koppányszántó

543 Korlát

544 Kórós

545 Kovácsvágás

546 Kozárd

547 Köblény

548 Kőkút

549 Kölcse

550 Kömlő

551 Kömörő

552 Kömpöc

553 Körösladány

554 Körösnagyharsány

555 Köröstarcsa

556 Körösújfalu

557 Körösszakál

558 Körösszegapáti

559 Kötegyán

560 Krasznokvajda

561 Kunadacs

562 Kunágota

563 Kunbaja

564 Kuncsorba

565 Kunfehértó

566 Kunhegyes

567 Kunmadaras

568 Kunpeszér

569 Kunszentmárton

570 Kunszentmiklós

571 Kupa

572 Kutas

573 Kutasó

574 Lábod

575 Lácacséke

576 Lad

577 Ládbesenyő

578 Lajoskomárom

579 Lak

580 Lakócsa

581 Laskod

582 Legyesbénye

583 Léh

584 Lénárddaróc

585 Lengyeltóti

586 Lepsény

587 Létavértes
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588 Levelek

589 Liget

590 Litka

591 Litke

592 Lónya

593 Lövőpetri

594 Lucfalva

595 Ludányhalászi

596 Lulla

597 Lúzsok

598 Mád

599 Madaras

600 Mágocs

601 Magosliget

602 Magy

603 Magyarbánhegyes

604 Magyardombegyház

605 Magyaregregy

606 Magyargéc

607 Magyarhertelend

608 Magyarhomorog

609 Magyarkeszi

610 Magyarlukafa

611 Magyarmecske

612 Magyarszék

613 Magyartelek

614 Makkoshotyka

615 Mánd

616 Mándok

617 Mánfa

618 Máriapócs

619 Márkháza

620 Markóc

621 Marócsa

622 Márokpapi

623 Martonyi

624 Mátészalka

625 Mátételke

626 Mátraballa

627 Mátraderecske

628 Mátramindszent

629 Mátranovák

630 Mátraszele

631 Mátraszőlős

632 Mátraterenye

633 Mátraverebély
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634 Mátyásdomb

635 Mátyus

636 Máza

637 Mecsekpölöske

638 Medgyesbodzás

639 Medgyesegyháza

640 Megyaszó

641 Méhkerék

642 Méhtelek

643 Mekényes

644 Mélykút

645 Méra

646 Merenye

647 Mérk

648 Mesterszállás

649 Meszes

650 Mezőberény

651 Mezőcsát

652 Meződ

653 Mezőgyán

654 Mezőhegyes

655 Mezőhék

656 Mezőkomárom

657 Mezőkovácsháza

658 Mezőladány

659 Mezőpeterd

660 Mezősas

661 Mezőszemere

662 Mezőszentgyörgy

663 Mezőszilas

664 Mezőtárkány

665 Mezőtúr

666 Mezőzombor

667 Mihálygerge

668 Mike

669 Mikepércs

670 Miklósi

671 Mikófalva

672 Mikóháza

673 Mikosszéplak

674 Milota

675 Mindszentgodisa

676 Miszla

677 Mogyoróska

678 Molvány

679 Monaj



2. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 319

680 Monok

681 Mónosbél

682 Monostorpályi

683 Mórahalom

684 Móricgát

685 Mozsgó

686 Mucsi

687 Murony

688 Nábrád

689 Nádudvar

690 Nágocs

691 Nagyalásony

692 Nagyar

693 Nagyatád

694 Nagybajom

695 Nagybánhegyes

696 Nagybárkány

697 Nagycsány

698 Nagydobos

699 Nagydobsza

700 Nagyecsed

701 Nagyhajmás

702 Nagyhalász

703 Nagyhódos

704 Nagyhuta

705 Nagyiván

706 Nagykálló

707 Nagykamarás

708 Nagykereki

709 Nagykeresztúr

710 Nagykinizs

711 Nagykónyi

712 Nagykorpád

713 Nagylóc

714 Nagylók

715 Nagypeterd

716 Nagypirit

717 Nagyrábé

718 Nagyrév

719 Nagyrozvágy

720 Nagyszékely

721 Nagyszekeres

722 Nagyszokoly

723 Nagytilaj

724 Nagyút

725 Nagyvarsány
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726 Nagyváty

727 Nagyvisnyó

728 Nekézseny

729 Nemesborzova

730 Nemeske

731 Nemti

732 Nógrádmegyer

733 Nógrádsipek

734 Nógrádszakál

735 Noszlop

736 Novajidrány

737 Nyésta

738 Nyírábrány

739 Nyíracsád

740 Nyíradony

741 Nyírbátor

742 Nyírbéltek

743 Nyírbogát

744 Nyírbogdány

745 Nyírcsaholy

746 Nyírcsászári

747 Nyírderzs

748 Nyírgelse

749 Nyírgyulaj

750 Nyíri

751 Nyíribrony

752 Nyírjákó

753 Nyírkarász

754 Nyírkáta

755 Nyírkércs

756 Nyírlövő

757 Nyírlugos

758 Nyírmada

759 Nyírmártonfalva

760 Nyírmeggyes

761 Nyírmihálydi

762 Nyírparasznya

763 Nyírpilis

764 Nyírtass

765 Nyírtét

766 Nyírvasvári

767 Nyomár

768 Nyugotszenterzsébet

769 Ófehértó

770 Okány

771 Okorág
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772 Olaszfa

773 Olaszliszka

774 Olcsva

775 Olcsvaapáti

776 Ópályi

777 Ópusztaszer

778 Oroszi

779 Oroszló

780 Oszkó

781 Ózd

782 Ózdfalu

783 Ozora

784 Öcsöd

785 Ököritófülpös

786 Ömböly

787 Őr

788 Öreglak

789 Örményes

790 Őrtilos

791 Öttömös

792 Ötvöskónyi

793 Pácin

794 Pácsony

795 Palé

796 Pálháza

797 Pálmajor

798 Palotás

799 Pamlény

800 Pamuk

801 Pányok

802 Panyola

803 Pap

804 Papos

805 Páprád

806 Parád

807 Parádsasvár

808 Pári

809 Paszab

810 Pásztó

811 Patapoklosi

812 Patca

813 Patosfa

814 Pátroha

815 Pátyod

816 Pély

817 Penészlek
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818 Penyige

819 Pere

820 Perecse

821 Perkupa

822 Péterhida

823 Pétervására

824 Petneháza

825 Petőmihályfa

826 Pettend

827 Piliny

828 Pincehely

829 Piricse

830 Piskó

831 Pocsaj

832 Pócspetri

833 Pogányszentpéter

834 Porcsalma

835 Poroszló

836 Porrog

837 Porrogszentkirály

838 Porrogszentpál

839 Potony

840 Prügy

841 Pusztadobos

842 Pusztafalu

843 Pusztamérges

844 Pusztamiske

845 Pusztaottlaka

846 Pusztaradvány

847 Pusztaszer

848 Putnok

849 Püspökladány

850 Püspökmolnári

851 Rábahídvég

852 Ragály

853 Rakaca

854 Rakacaszend

855 Rakamaz

856 Rákóczibánya

857 Ramocsaháza

858 Rápolt

859 Rásonysápberencs

860 Rátka

861 Recsk

862 Regéc

863 Regöly
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864 Rém

865 Rétközberencs

866 Révleányvár

867 Ricse

868 Rimóc

869 Rinyabesenyő

870 Rinyakovácsi

871 Rinyaszentkirály

872 Rinyaújlak

873 Rinyaújnép

874 Rohod

875 Rózsafa

876 Rozsály

877 Ruzsa

878 Ságújfalu

879 Sajómercse

880 Sajónémeti

881 Sajópüspöki

882 Sajóvelezd

883 Salgótarján

884 Sámod

885 Sámsonháza

886 Sáp

887 Sáránd

888 Sárazsadány

889 Sárbogárd

890 Sáregres

891 Sárfimizdó

892 Sarkad

893 Sarkadkeresztúr

894 Sárkeresztúr

895 Sárospatak

896 Sárrétudvari

897 Sárszentágota

898 Sarud

899 Sásd

900 Sáta

901 Sátoraljaújhely

902 Segesd

903 Selyeb

904 Sellye

905 Semjén

906 Serényfalva

907 Sérsekszőlős

908 Sima

909 Simontornya
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910 Sirok

911 Somlójenő

912 Somlószőlős

913 Somlóvásárhely

914 Somlóvecse

915 Somogyacsa

916 Somogyapáti

917 Somogyaracs

918 Somogybükkösd

919 Somogycsicsó

920 Somogydöröcske

921 Somogyegres

922 Somogyhárságy

923 Somogyhatvan

924 Somogymeggyes

925 Somogyszob

926 Somogyudvarhely

927 Somogyvámos

928 Somogyvár

929 Somogyviszló

930 Somoskőújfalu

931 Sonkád

932 Sóshartyán

933 Sóstófalva

934 Sósvertike

935 Szabadhídvég

936 Szabadszállás

937 Szabás

938 Szabolcs

939 Szabolcsbáka

940 Szabolcsveresmart

941 Szágy

942 Szajla

943 Szakácsi

944 Szakadát

945 Szakály

946 Szakoly

947 Szalaszend

948 Szalatnak

949 Szalkszentmárton

950 Szalmatercs

951 Szalonna

952 Szamosangyalos

953 Szamosbecs

954 Szamoskér

955 Szamossályi
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956 Szamostatárfalva

957 Szamosújlak

958 Szamosszeg

959 Szank

960 Szaporca

961 Szárász

962 Szárazd

963 Szarvasgede

964 Szászfa

965 Szászvár

966 Szatmárcseke

967 Szécsény

968 Szécsényfelfalu

969 Szeghalom

970 Szegi

971 Szegilong

972 Székely

973 Szelevény

974 Szemenye

975 Szemere

976 Szendrő

977 Szendrőlád

978 Szenna

979 Szenta

980 Szentborbás

981 Szentdénes

982 Szentdomonkos

983 Szentegát

984 Szentistvánbaksa

985 Szentlászló

986 Szentpéterszeg

987 Szerencs

988 Szerep

989 Szigetvár

990 Szihalom

991 Szikszó

992 Szilaspogony

993 Szilvásvárad

994 Szilvásszentmárton

995 Szin

996 Szinpetri

997 Szirák

998 Szorgalmatos

999 Szorosad

1000 Szögliget

1001 Szőlősardó
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1002 Szőlősgyörök

1003 Szörény

1004 Szúcs

1005 Szuha

1006 Szuhafő

1007 Szuhogy

1008 Szulimán

1009 Szulok

1010 Szurdokpüspöki

1011 Tab

1012 Tákos

1013 Taktabáj

1014 Taktaharkány

1015 Taktakenéz

1016 Taktaszada

1017 Tállya

1018 Tamási

1019 Tar

1020 Tarany

1021 Tarcal

1022 Tarhos

1023 Tarnabod

1024 Tarnalelesz

1025 Tarnaméra

1026 Tarnaörs

1027 Tarnaszentmiklós

1028 Tarnazsadány

1029 Tarpa

1030 Tarrós

1031 Tass

1032 Tataháza

1033 Téglás

1034 Tékes

1035 Teklafalu

1036 Telekes

1037 Telkibánya

1038 Tengeri

1039 Tengőd

1040 Tenk

1041 Tépe

1042 Terem

1043 Teresztenye

1044 Terpes

1045 Tésenfa

1046 Téseny

1047 Tetétlen
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1048 Tiborszállás

1049 Timár

1050 Tiszaadony

1051 Tiszabábolna

1052 Tiszabecs

1053 Tiszabercel

1054 Tiszabezdéd

1055 Tiszabő

1056 Tiszabura

1057 Tiszacsécse

1058 Tiszacsege

1059 Tiszacsermely

1060 Tiszadada

1061 Tiszaderzs

1062 Tiszadob

1063 Tiszadorogma

1064 Tiszaeszlár

1065 Tiszaföldvár

1066 Tiszafüred

1067 Tiszagyenda

1068 Tiszaigar

1069 Tiszainoka

1070 Tiszakanyár

1071 Tiszakarád

1072 Tiszakerecseny

1073 Tiszakeszi

1074 Tiszakóród

1075 Tiszakürt

1076 Tiszaladány

1077 Tiszalök

1078 Tiszalúc

1079 Tiszamogyorós

1080 Tiszanagyfalu

1081 Tiszanána

1082 Tiszaörs

1083 Tiszapüspöki

1084 Tiszarád

1085 Tiszaroff

1086 Tiszasas

1087 Tiszaszalka

1088 Tiszaszentimre

1089 Tiszaszentmárton

1090 Tiszaszőlős

1091 Tiszatardos

1092 Tiszatarján

1093 Tiszatelek
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1094 Tiszatenyő

1095 Tiszavalk

1096 Tiszavasvári

1097 Tiszavid

1098 Tisztaberek

1099 Tivadar

1100 Tófalu

1101 Tófű

1102 Tokaj

1103 Tolcsva

1104 Told

1105 Tolnanémedi

1106 Tomajmonostora

1107 Tomor

1108 Tompa

1109 Tormás

1110 Tornabarakony

1111 Tornakápolna

1112 Tornanádaska

1113 Tornaszentandrás

1114 Tornaszentjakab

1115 Tornyosnémeti

1116 Tornyospálca

1117 Torvaj

1118 Tótszentgyörgy

1119 Tótújfalu

1120 Törökkoppány

1121 Törökszentmiklós

1122 Trizs

1123 Tunyogmatolcs

1124 Túristvándi

1125 Túrkeve

1126 Túrricse

1127 Tuzsér

1128 Tüskevár

1129 Tyukod

1130 Udvari

1131 Újcsanálos

1132 Újdombrád

1133 Újiráz

1134 Újireg

1135 Újkenéz

1136 Újléta

1137 Újlőrincfalva

1138 Újszalonta

1139 Uppony
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1140 Ura

1141 Uszka

1142 Üllés

1143 Vágáshuta

1144 Vaja

1145 Vajdácska

1146 Vajszló

1147 Vajta

1148 Vállaj

1149 Vámosatya

1150 Vámosoroszi

1151 Vámospércs

1152 Vámosújfalu

1153 Váncsod

1154 Vanyarc

1155 Várad

1156 Váraszó

1157 Varbóc

1158 Varga

1159 Varsád

1160 Varsány

1161 Vásárosbéc

1162 Vásárosdombó

1163 Vásárosnamény

1164 Vasmegyer

1165 Vasvár

1166 Vázsnok

1167 Végegyháza

1168 Vejti

1169 Vékény

1170 Vekerd

1171 Vésztő

1172 Vid

1173 Vilmány

1174 Vilyvitány

1175 Visnye

1176 Viss

1177 Viszló

1178 Vízvár

1179 Vizslás

1180 Vizsoly

1181 Zabar

1182 Zádor

1183 Zádorfalva

1184 Záhony

1185 Zajta
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1186 Zákány

1187 Zákányfalu

1188 Zákányszék

1189 Zala

1190 Zaláta

1191 Zalkod

1192 Zaránk

1193 Zemplénagárd

1194 Zics

1195 Ziliz

1196 Zubogy

1197 Zsadány

1198 Zsáka

1199 Zsarolyán

1200 Zselickisfalud

1201 Zsujta

1202 Zsurk
                                                                     ”
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A nemzetgazdasági miniszter 1/2018. (II. 6.) NGM rendelete
a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. § k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti szakképzési centrum 
(a  továbbiakban: kedvezményezett) által ellátott felnőttoktatási tevékenységnek a  központi költségvetésről szóló 
törvényben e célra meghatározott, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 
felügyelete alá tartozó Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása elnevezésű 
fejezeti kezelésű előirányzat (a  továbbiakban: előirányzat) terhére történő normatív támogatásának mértékére, 
feltételeire, folyósítására, elszámolására és ellenőrzésére terjed ki.

2. §  Az  előirányzat terhére nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat a  fejezetet irányító szervvel megkötött 
lebonyolítói megállapodás alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: támogató) látja el.

3. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. elméleti normatíva: a  normatíva alapból számított, képzés típusonként, szakképesítésenként és 

munkarendenként differenciált, egy tanulóra, támogatási időszakonként számított támogatási összegnek 
az elméleti képzés kiadásait fedező része;

 2. elméleti óraszám: az  adott szakképesítés szakképzési kerettantervében évfolyamonként meghatározott 
szakmai elméleti oktatás időkerete;

 3. felnőttoktatás: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 60. § (1) bekezdésében 
meghatározott iskolai oktatás;

 4. gyakorlati normatíva: a  normatíva alapból számított, képzés típusonként, szakképesítésenként és 
munkarendenként differenciált, egy tanulóra, támogatási időszakonként számított támogatási összegnek 
a gyakorlati képzés kiadásait fedező része;

 5. gyakorlati óraszám: az  adott szakképesítés szakképzési kerettantervében évfolyamonként meghatározott 
szakmai gyakorlati oktatás időkerete;

 6. korrekciós szorzó: az  esti munkarend szerinti felnőttoktatás esetén az  Nkt. szerinti minimális óraszám és 
az  Szt.  szerinti, gyakorlatra vonatkozó minimális óraszám különbözetének és az  Szt. szerinti, elméletre 
vonatkozó minimális óraszámának hányadosa;

 7. külső gyakorlati képzés: tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás alapján gyakorlati képzést 
folytató szakképzési hozzájárulásra kötelezett által biztosított gyakorlati képzés;

 8. lemorzsolódás: tanulmányi tevékenység tanuló általi megszakítása komplex szakmai vizsga teljesítése nélkül, 
amely a tanulói jogviszony megszűnését eredményezi;

 9. minimális óraszám: az Nkt. 60. § (8) bekezdése alapján, továbbá az Szt. 33. § (5) bekezdése alapján a felnőttoktatás 
keretében kötelezően előírt minimális jelenléti óraszám;

10. súlyszorzó: a  gyakorlati képzés kiadásainak a  szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál 
figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. 
(XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott, szakképesítésekhez rendelt érték.

2. A támogatásra való jogosultság feltételei, a támogatás felhasználási céljai

4. § (1) Az  előirányzat terhére e  rendelet szabályai szerint vissza nem térítendő, normatív támogatás nyújtható 
a kedvezményezett részére.

 (2) A támogatás a következő köznevelési feladatok felnőttoktatás keretében folyó ellátására vehető igénybe:
a) szakközépiskolai képzés

aa) szakképzési évfolyamai,
ab) érettségi vizsgára felkészítő évfolyamai,

b) szakgimnáziumi képzés szakképzési évfolyamai,
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c) általános iskolai oktatás
ca) 1–4. évfolyama,
cb) 5–8. évfolyama és

d) négy évfolyamos gimnáziumi oktatás.
 (3) A kedvezményezett támogatásra jogosult az általa végzett felnőttoktatási tevékenységgel összefüggésben felmerülő, 

az 5. §-ban meghatározott kiadások e rendelet szerinti finanszírozása érdekében.
 (4) Támogatás olyan tanuló után vehető igénybe,

a) aki szerepel a beírási naplóban,
b) akiről kiállították a törzslapot,
c) akinek jelenlétéről, távolmaradásáról a  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyilvántartást vezetnek, és
d) aki rendelkezik oktatási azonosító számmal.

 (5) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett
a) alapító okiratában szerepeljen az igényjogosultságot megalapozó alapfeladat, és
b) ne lépje túl az  alapító okiratában feladatellátási helyenként meghatározott maximális tanulólétszámot 

és az  adott tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről szóló kormányrendeletben meghatározott 
keretszámot.

5. §  A  támogatás a  felnőttoktatási tevékenységhez kapcsolódó − a  6.  § (2)  bekezdésében meghatározott időszakban 
felmerülő − következő kiadásokra használható fel:
a) oktatók, pedagógusok, adminisztratív feladatokat ellátó személyek személyi juttatásai,
b) személyi juttatásokat terhelő munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
c) szakmai anyagok és üzemeltetési anyagok kiadásai,
d) reklámkiadások,
e) az a)–d) pontban fel nem sorolt működési kiadások:

ea) közüzemi díjak,
eb) elektronikus kommunikációs szolgáltatások kiadásai,
ec) karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásai,
ed) az ea)–ec) alpontban fel nem sorolt egyéb szolgáltatások kiadásai,
ee) szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai,
ef ) oktatási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bérleti díjak,

f ) a képzési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök, ingóságok beszerzésének kiadásai,
g) szakmai vizsgabizottság elnökének, tagjainak, a vizsga jegyzőjének díja,
h) szakmai vizsgabizottság munkáját segítő szakértők díja,
i) egyéb, a szakmai vizsga megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos díjak, kiadások és
j) a szakmai vizsga időtartama alatt keletkező, az e) pontban meghatározott működési kiadások.

3. A támogatás igénylése, jogosultság megállapítása

6. § (1) A  támogatást az  új beiskolázott tanulók után a  kedvezményezett a  (2)  bekezdésben meghatározott támogatási 
időszakokra vonatkozóan a  támogató által meghatározott tartalmú kérelem alapján igényelheti. A  kérelem 
formanyomtatványának a  kedvezményezettek számára történő rendelkezésére bocsátásáról a  támogató köteles 
gondoskodni legkésőbb a (2) bekezdésben meghatározott igénylési határidőket megelőző 30 nappal.

 (2) A támogatási kérelmet a kedvezményezett
a) a szeptember 1-jétől január 31-ig tartó időszakra (a továbbiakban: első támogatási időszak) – az október 1-jei 

tanulólétszám alapján – október 15-ig,
b) a február 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakra (a továbbiakban: második támogatási időszak) – a március 1-jei 

tanulólétszám alapján – március 15-ig
nyújthatja be.

 (3) A támogató a kérelmek alapján
a) az első támogatási időszakra november 15-ig,
b) a második támogatási időszakra április 15-ig
állapítja meg a jogosultságot és a támogatási összeget.
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 (4) A jogosultságot és a támogatás összegét az egynél több támogatási időszakot érintő továbbfutó képzések esetében 
a támogató a képzéssel érintett előző támogatási időszak utolsó havi jelentése és záró adatszolgáltatása alapján
a) az első támogatási időszakra október 15-ig,
b) a második támogatási időszakra március 15-ig
állapítja meg.

4. A támogatás mértéke és folyósításának módja

7. §  Az  adott képzés normatívájának mértéke egy támogatási időszakra vonatkozóan 300 000 forint/fő összegben 
meghatározott normatíva alap figyelembevételével a 8. §-ban meghatározottak szerint számított összeg.

8. § (1) A normatívát ezer forintra kerekítve kell a gyakorlati és elméleti normatíva összegeként meghatározni.
 (2) Esti munkarend szerinti szakképzési évfolyamon folyó képzés normatívája:

a) a gyakorlati normatíva a normatíva alap, a szakmai és vizsgakövetelmény szerinti gyakorlati arány, az Szt. 33. § 
(5)  bekezdése szerint minimálisan megtartandó és finanszírozott gyakorlati óraszámarány és a  súlyszorzó 
szorzata,

b) az elméleti normatíva a normatíva alap, a szakmai és vizsgakövetelmény szerinti elméleti óraszámarány, az Szt. 
33. § (5) bekezdése szerint minimálisan megtartandó és finanszírozott elméleti óraszámarány és a korrekciós 
szorzó szorzata.

 (3) A  levelező munkarend szerinti szakképzési évfolyamon folyó képzések normatíváját a  (2)  bekezdésben foglaltak 
szerint kell számítani a következő eltérésekkel:
a) az elméleti normatíva esetén nincs korrekciós szorzó, és
b) a minimálisan finanszírozott elméleti óraszámarány mértéke 10%.

 (4) A  két évfolyamos, érettségire felkészítő képzés és a  felnőttoktatás 9–12. évfolyam keretében a  gimnázium négy 
évfolyamos érettségi vizsgára felkészítő szakaszának normatívája:
a) nappali munkarend esetén a normatíva alap 80%-a,
b) esti munkarend esetén a normatíva alap 40%-a,
c) levelező munkarend esetén a normatíva alap 8%-a.

 (5) A felnőttoktatás általános iskola 1–4. évfolyam és a felnőttoktatás általános iskola 5–8. évfolyam normatívája:
a) nappali munkarend esetén a normatíva alap 65%-a,
b) esti munkarend esetén a normatíva alap 32,5%-a,
c) levelező munkarend esetén a normatíva alap 6,5%-a.

 (6) A  (2)  bekezdés szerinti normatívában a  korrekciós szorzót akkor kell alkalmazni, ha az  Szt. szerint meghatározott 
gyakorlati és elméleti minimális óraszám számtani összege nem éri el az  Nkt. szerint meghatározott minimális 
óraszámot.

 (7) Ha a  szakképesítés gyakorlati oktatása kizárólag tanulószerződés keretében valósulhat meg, a  kedvezményezett 
részére gyakorlati normatíva nem kerül biztosításra.

 (8) A  támogatás összege az  Szt. szerinti szakmai képzésben való ingyenes részvételre jogosult tanulói létszám és 
az adott képzéshez tartozó normatíva szorzatainak összege, a képzés Szt. 33. § (7) bekezdése szerinti intenzitásának 
figyelembevételével.

 (9) A  külső gyakorlati képzés esetén a  kedvezményezett a  támogatási időszak zárásakor tanulói jogviszonnyal és 
tanulószerződéssel rendelkező tanuló után 25 000 forint/fő összegű támogatásra jogosult.

 (10) A  támogatási időszak megkezdését követően új tanulói jogviszonyt létesítő – a  4.  § (5)  bekezdés b)  pontjában 
és a  (11)  bekezdésben foglaltak szerint figyelembe vehető – tanulók létszáma után a  képzésbe bekapcsolódás 
hónapjától az elméleti normatíva tekintetében havi bontásban időarányosan, a gyakorlati normatíva tekintetében 
óraszámarányos módon számított támogatással számolva kerül a támogatási összeg meghatározásra.

 (11) Az adott hónapon belül a lemorzsolódott és az új tanulói jogviszonyt létesítő tanulók létszámának összevetésével kell 
meghatározni a figyelembe vehető tanulók létszámát.

9. §  A 6. § (4) bekezdése szerinti jogosultság megállapításakor a támogató támogatói okiratot ad ki. A 6. § (3) bekezdése 
szerinti jogosultság megállapításakor a  támogató az  adott támogatási időszakra vonatkozóan kiadott támogatói 
okiratot módosítja.
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10. § (1) A támogató
a) az első támogatási időszakra az új beiskolázott tanulók után és a továbbfutó képzésekre külön megállapított 

támogatás 4/5 részét,
b) a második támogatási időszakra az új beiskolázott tanulók után és a továbbfutó képzésekre külön megállapított 

támogatás 4/7 részét
előlegként nyújtja.

 (2) A támogató a támogatási összegeket a támogatói okiratban meghatározott határidőn belül folyósítja.
 (3) A  kedvezményezett a  támogatási időszak 12.  § (3)  bekezdés c)  pontja szerinti elszámolása alapján kiegészítő 

támogatásra jogosult, ha a  támogatási időszak elszámolása alapján megállapított jogosultság szerinti támogatási 
összeg meghaladja a  támogatói okiratban meghatározott támogatás összegét. A  kiegészítő támogatásra való 
jogosultság megállapításakor a  támogató az  adott támogatási időszakra vonatkozóan kiadott támogatói okiratot 
módosítja.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti támogatás mértékét kedvezményezettenként ezer forintra kerekítve kell meghatározni. 
A támogató az így megállapított támogatásokat egy összegben folyósítja.

5. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok

11. § (1) Ha egy adott képzéssel kapcsolatos tényleges kiadások összege nem éri el az  adott képzéshez nyújtott normatív 
támogatási összeget, a  támogatás így fennmaradó része felhasználható a  kedvezményezett által megvalósított, 
e rendelet szerint támogatott más képzéssel összefüggő kiadások finanszírozására.

 (2) A (3)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel, a lemorzsolódást követő hónaptól az elméleti normatíva tekintetében havi 
bontásban időarányosan, a gyakorlati normatíva tekintetében óraszámarányos módon számított támogatás 50%-a 
használható fel a  lemorzsolódás miatt a 8. § (11) bekezdésében foglaltak szerint figyelembe vehető tanulólétszám 
után.

 (3) Ha kedvezményezett tagintézményében az adott típusú és munkarendű képzésben részt vevő összes tanuló tanulói 
jogviszonya megszűnik, a lemorzsolódást követő hónaptól nem használható fel támogatás.

 (4) Nem használható fel óraszámarányosan a gyakorlati normatíva arra az időszakra, amikor a tanuló
a) tanulószerződéssel vagy együttműködési megállapodás alapján olyan gyakorlati képzésen vesz részt, 

amelynek kiadásai a  szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény 
alapján elszámolásra kerültek, valamint

b) az Szt. 22. § (1) bekezdése vagy az Szt. 27. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti beszámítás miatt nem vesz részt 
a képzés gyakorlati óráinak legalább 50%-án.

 (5) Ha az Szt. 33. § (7) bekezdése alapján a szakképzési évfolyamok Országos Képzési Jegyzékben meghatározott száma 
a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott beszámítással a felére csökken, a (4) bekezdésben foglaltakat a csökkentett 
gyakorlati óraszámhoz képest kell vizsgálni és alkalmazni.

6. A támogatás elszámolása

12. § (1) A kedvezményezettet elszámolási kötelezettség terheli a támogatási időszakra kapott támogatás felhasználásáról.
 (2) Kedvezményezett elszámolási kötelezettségének

a) havi bontású, rendszeres, a  kedvezményezett által a  támogató részére elektronikus úton benyújtott, 
a támogató által meghatározott tartalmú, létszám- és óraszámadatokra vonatkozó strukturált adatszolgáltatás 
(a továbbiakban: havi jelentés),

b) támogatási időszakonként a kedvezményezett által a támogató részére elektronikus úton benyújtott, a támogató 
által meghatározott tartalmú, létszámadatokra vonatkozó strukturált adatszolgáltatás (a továbbiakban: záró 
adatszolgáltatás), valamint

c) szakmai és pénzügyi beszámoló
benyújtásával tesz eleget.

 (3) A kedvezményezett elszámolási kötelezettségét
a) a havi jelentések tekintetében a tárgyhót követő hónap 10-éig, azzal az eltéréssel, hogy a támogatási időszak 

első három hónapjának adatait a harmadik hónaphoz megállapított határidőig,
b) a záró adatszolgáltatás tekintetében a támogatási időszak utolsó havi jelentésével egyidejűleg,
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c) a szakmai és pénzügyi beszámoló tekintetében
ca) az első támogatási időszakról február 20-ig,
cb) a második támogatási időszakról október 20-ig

kell teljesítenie.
 (4) A  havi jelentések, valamint a  záró adatszolgáltatás adatait a  támogató ellenőrzi, és szükség szerint hiánypótlási 

felhívást küld a kedvezményezett részére.
 (5) A  szakmai beszámolóban létszámadatokkal kell alátámasztani a  támogatott által megvalósított képzéseket és 

azok eredményét, továbbá be kell mutatni a  támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, 
tapasztalatait. A teljességi nyilatkozattal ellátott pénzügyi beszámolóban a támogatás – havi jelentéseken alapuló – 
létszám- és óraszámadatok alapján kimutatott felhasználási adatait kell bemutatni.

 (6) A kedvezményezettnek a támogatási időszak elszámolása alapján visszafizetési kötelezettsége keletkezik, ha a 10. § 
(1) bekezdése szerinti támogatási előleg összege meghaladja a támogatási időszak elszámolása alapján megállapított 
jogosultság szerinti támogatási összeget.

 (7) A visszafizetési kötelezettség mértékét kedvezményezettenként ezer forintra kerekítve kell meghatározni.
 (8) Új feladatellátási hely alapítása vagy átvétele és megszűnése, megszüntetése esetén a létszámváltozás hatását a 8. § 

(10)–(11) bekezdése és a 11. § (3) bekezdése szerint kell kezelni.

7. Ellenőrzés

13. § (1) A támogatás igénylésének és felhasználásának jogszerűségét, valamint a kérelemben, a havi jelentésekben és a záró 
adatszolgáltatásban közölt adatok megalapozottságát a támogató ellenőrzi.

 (2) Az ellenőrzés kiterjed a támogatások igénylésének alapjául szolgáló nyilvántartások vezetésének, a tanügyigazgatási 
dokumentumoknak, a  képzések óraszámának, és ezek alapján az  igénylés és az  elszámolás megalapozottságának 
vizsgálatára.

 (3) A  támogató a  tárgyévben az  elszámolt és lezárt utolsó két támogatási időszak támogatásait köteles ellenőrizni, 
a támogatásban részesült kedvezményezettek legalább 25%-át érintően.

 (4) Az  ellenőrzés a  Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési időn belül, a  korábban helyszínen nem vizsgált 
időszakra, támogatásokra kiterjeszthető.

 (5) A  tárgyévben tervezett ellenőrzésekről a  támogató ellenőrzési tervet készít, és tárgyév február 28-ig jóváhagyás 
céljából megküldi a miniszter részére.

 (6) A tárgyévi ellenőrzésekről, a foganatosított intézkedésekről és azok eredményéről a támogató köteles a minisztert 
legkésőbb a tárgyévet követő év február 15-ig írásban tájékoztatni.

8. Egyéb rendelkezések

14. §  Az  e  rendelet szerint nyújtott támogatásokra az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény költségvetési 
támogatásokra vonatkozó szabályait és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 65/B. §-át, 65/C. §-át, 68–74. §-át, 76. § (2) bekezdését, 81–82. §-át, 84–91/A. §-át, 
94–99. §-át, 100. § (1)–(2) bekezdését, 101. §-át és 102/A–102/C. §-át megfelelően alkalmazni kell.

9. Záró rendelkezések

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

16. §  E rendelet elszámolásra és ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseit a kihirdetését megelőzően a kedvezményezettel 
az előirányzat terhére felnőttoktatási tevékenység támogatására kötött, a támogató által az Ávr. 102/B. § (2) bekezdése 
szerint lezárásra nem került támogatási szerződésekre is alkalmazni kell.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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