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2019. évi LXXIX. törvény
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról*
Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2018. évi vitelére vonatkozó költségvetési
gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A 2018. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke
1. §

(1) Az Országgyűlés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) végrehajtását – a 4. § – 7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – a központi alrendszer
tekintetében
a)
19 922 469,5 millió forint bevétellel,
b)
21 374 060,4 millió forint kiadással és
c)
1 451 590,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést
a)
16 889 882,9 millió forint bevétellel,
b)
16 889 882,9 millió forint kiadással,
c)
0,0 millió forint egyenleggel
hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést
a)
1 893 411,0 millió forint bevétellel,
b)
2 591 728,9 millió forint kiadással,
c)
698 317,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést
a)
1 139 175,6 millió forint bevétellel,
b)
1 892 448,6 millió forint kiadással,
c)
753 273,0 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.

2. §		
A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2018. december 31-én
fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. §

(1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2018. december 31-én fennálló adóssága
29 970,5 milliárd forint.
(2) 2018. december 31-én az államadósság-mutató
a)
számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.)
2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 29 451,3 milliárd forint,
b)
nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 42 661,8 milliárd forint.
(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2018. december 31-én 69,0% volt.
(4) 2017. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató
a)
számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 27 922,1 milliárd forint,
b)
nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 38 835,2 milliárd forint.
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2017. év végi 71,9%-hoz
képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének
eleget tesz.

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. november 19-i ülésnapján fogadta el.
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2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések
4. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és
forintadósság-állományából 2018-ban az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a)
2 526 452,4 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b)
613 264,9 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
c)
168 575,4 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek,
d)
17 043,0 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek.
5. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2018-ban
a)
1 301 738,3 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b)
143 658,4 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.
6. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2018-ban a 4. §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására
az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a)
2 953 461,3 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b)
158 816,9 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,
c)
213 057,6 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek.
7. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében
28 645,1 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát, valamint a KESZ terhére történő kifizetések finanszírozására
303 404,9 millió forint értékben bocsátott ki devizakötvényt.

II. FEJEZET
AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA
8. §		
Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 83 987,9 millió forint összegű
hiányát a KESZ hitelállományából 2019. december 20-ai hatállyal elengedi.

III. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
3. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
9. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap
a)
2018. évi működési előirányzat-maradványa 1823,4 millió forint, amelyből a 2017. évi előirányzat-maradvány
összege 207,8 millió forint,
b)
2018. évi működési kiadásai 1469,5 millió forint 2017. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos
rendelkezések
10. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján
a)
a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére
különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra
198,4 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 785,7 millió forint, egyszeri segélyre 583,9 millió
forint,
b)
a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím,
2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi
segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 133,8 millió forint,
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a 7. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoportnál 128,7 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások
alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 2 609,9 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás
jogcímcsoportnál 24 853,2 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1 578,4
millió forint
felhasználása történt meg.
11. §		
Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
végrehajtásáról szóló 2018. évi LXXXIV. törvény 13–15. §-ában előírt megtérítési, visszautalási és elszámolási
kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK
12. §		
Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére
finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és
kiadásainak különbözeteként 2019. december 31-éig
a)
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap)
fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított
életjáradék jogcímén 8,6 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000
„Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
b)
az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához
kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,7 millió forintot utalja át a 1003200001457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
c)
az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén
90,3 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási”
számlája javára;
d)
az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,3 millió forintot utalja
át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;
e)
az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 65,2 millió forintot térítsen meg a Magyar
Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
f)
az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek
jogalap nélküli követeléseire megtérült 6,8 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár
alatti ellátások kiadása” számla javára;
g)
az Ny. Alap az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,3 millió forintot
utaljon vissza az Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási
keretszámla” javára;
h)
az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 41,9 millió forintot az E. Alap részére a 1003200000280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg;
i)
az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja
jogcímen 0,09 millió forintot a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” terhére a XLII.
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport
javára utaljon vissza.
13. §		
Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj”
elszámolásához kapcsolódóan, nyilvántartott követelésekre megtérült 0,2 millió forintot utalja át a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2019. december 31-éig.
14. §		
Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a 301,2 millió forint többletét a LXXI. fejezet 4. cím 1. Költségvetési
befizetések alcím terhére 2019. december 31-éig fizesse be a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
fejezet 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára.
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15. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus forrásaira 2018. évben nem történt kötelezettségvállalás.
16. §		
Az Országgyűlés a 2014–2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint
a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi
költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 30. § (1) és (2) bekezdése alapján tett, 2018. december 31-én fennálló
kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI
SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK
5. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai
17. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 14 255,4 millió forint összegben igényeltek
– a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati
feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 8 159,9 millió forint összegben mondtak
le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati
körön kívülre történő feladatátadás következtében 182,1 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra,
továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő
feladatátvétel miatt 12,1 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.
(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és
pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

18. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének és
ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési
évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
2018. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a)
a visszafizetési kötelezettség 2167,7 millió forint,
b)
a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1450,7 millió forint.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi
önkormányzatokat a 2018. év után 717,0 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi
önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen
megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű,
együttesen 13,3 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2018. december 31-én hatályos
58. §-a alapján 2047,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az alábbiak szerint:
a)
a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 78,3 millió forint,
b)
a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 1645,1 millió forint,
c)
a tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 0,5 millió forint,
d)
a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 312,8 millió forint,
e)
a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 10,4 millió forint.
(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja
2019. április 5.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok 1450,7 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak,
aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi
az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

19. §		
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.
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6. Az egyházak támogatása
20. §

(1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 41. § (6) bekezdése alapján
– a 2018. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi
támogatástól való eltérés rendezéseként – a Kvtv. 41. § (2) bekezdésére tekintettel 10 079,3 millió forint egyszeri
szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami
humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2019 decemberében. A Kvtv. 41. § (3) bekezdésre
tekintettel az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat egyszeri 166,1 millió forint
szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami
humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata javára 2019 decemberében.
(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése
alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
jogcímcsoport, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímének terhére 2019. évben 393,5 millió forint
támogatás illeti meg.
(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti
Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó
fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel – a 2018. évi állami, önkormányzati és egyházi köznevelési
jogcímű támogatások kiegyenlítésének rendezéseként – összesen 49 250,2 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő
támogatás illeti meg a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet, XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési
támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2019. év decemberében.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát
veszti.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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12. szám

1. melléklet a 2019. évi LXXIX. törvényhez
millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2018. évi teljesítés

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

I. ORSZÁGGYŰLÉS
1

Országgyűlés Hivatala

1

2 126,4

Országgyűlés hivatali szervei

1

52,8

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

13 253,6

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 585,8

Dologi kiadások

5 665,7
77,0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 407,3

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

1 791,5

Beruházások

723,4

Felújítások

42,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások
7,0

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

1

0,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

538,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

119,7

Dologi kiadások

175,1

Egyéb működési célú kiadások

216,6

Felhalmozási költségvetés

6

152,8

Beruházások
Országgyűlési Őrség

3
1

1,4

10,4

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

2 889,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

592,3
21,2

Dologi kiadások

5,6

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

8
4

17,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

3
4

Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai

73,0

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

2

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

8
1
2

73,0

Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai
Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

14

73,0
202,5

Steindl Imre program támogatása

5

80,0

7 399,8

Közbeszerzési Hatóság

1

2 428,8

Közbeszerzési Hatóság

1
1
2
3
5
2

Személyi juttatások

902,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

207,3

Dologi kiadások

567,6

Egyéb működési célú kiadások

427,2

Felhalmozási költségvetés

6
8

136,2

Beruházások

10,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
5. cím összesen:

8

2 104,8

Pártok támogatása

1

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

1

7,3

Működési költségvetés

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

929,8

2 428,8

146,2

7,3

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

2
3
4
5
6
7
8
9

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

Működési
kiadás

Magyar Szocialista Párt

354,1

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

240,8

Lehet Más a Politika

195,1

Kereszténydemokrata Néppárt

168,8

Működési
bevétel

45,9

0,4
8,2

Párbeszéd Magyarországért Párt

90,0

7,5

Magyar Liberális Párt

23,6

Demokratikus Koalíció

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

4,4

167,6

Együtt - A Korszakváltók Pártja

2

2018. évi teljesítés

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

1
2
9

Momentum Mozgalom

25,8

Magyar Kétfarkú Kutyapárt

14,4

Pártalapítványok támogatása

1
2
3
4
5
8
9
10
11
13
14

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

551,5

Táncsics Mihály Alapítvány

187,2

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

270,2

Ökopolisz Alapítvány

70,7

Barankovics István Alapítvány

56,1

Váradi András Alapítvány

20,7

Megújuló Magyarországért Alapítvány

14,5

Liberális Magyarországért Alapítvány

2,1

Új Köztársaságért Alapítvány

58,1

Savköpő Menyét Alapítvány

8,1

4,5

0,2

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

1

Működési költségvetés

5
10
11

7,2

Egyéb működési célú kiadások

6 277,5

Kampányköltségek

1,8

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

1

71 262,6

Közszolgálati hozzájárulás

21

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

29,6

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

620,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

137,6

Dologi kiadások

120,9
1,7

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7

47,2

Beruházások

1,5

Felújítások
21. cím összesen:

22

880,9

29,6

48,7

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1

0,8

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1
1
2
3
5
2

156,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32,1
133,3

Dologi kiadások

57,4

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

3,4

Beruházások
22. cím összesen:

23

0,1

Működési költségvetés

379,6

0,8

3,4

0,1

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

10 229,2

19,1
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1

2018. évi teljesítés

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

3 851,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

836,2

Dologi kiadások

1 311,0

Egyéb működési célú kiadások

2 290,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

264,7

Beruházások
Felújítások

55,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28,1

23. cím összesen:

24

8 288,8

10 229,2

347,8

19,1

Nemzeti Választási Iroda

1

366,7

Nemzeti Választási Iroda

1

19,9

Működési költségvetés

1
2
3
2

852,3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

184,4
3 751,7

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
2

1 566,2

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
3

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása

3 554,4

2018. évi országgyűlési képviselőválasztás
24. cím összesen:

25

420,4
8,3

A választási rendszerek működtetése

8 771,5

366,7

1 566,2

19,9

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

1

9,4

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

1

1,0

Működési költségvetés

1
2
3
2

397,1

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

90,5
267,5

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

63,8

Felújítások

29,1

25. cím összesen:
I. ORSZÁGGYŰLÉS

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

755,1

9,4

92,9

1,0

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

130 272,8

15 226,3

-115 046,5

12 332,8

111,5

-12 221,3

0,0

0,0

0,0

142 605,6

15 337,8

-127 267,8
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2018. évi teljesítés

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

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1

2,7

Köztársasági Elnöki Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5

1 368,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

204,4

Dologi kiadások

507,6
2,6

Egyéb működési célú kiadások

2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

7,7

66,0

Beruházások
Felújítások

6,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1,8

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Célelőirányzatok

2
4

Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai

74,3
26,3

Fejezeti tartalék

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

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

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

2 183,4

2,7

-2 180,7

73,9

7,7

-66,2

0,0

0,0

0,0

2 257,3

10,4

-2 246,9
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2018. évi teljesítés

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

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1

6,1

Alkotmánybíróság

1

3,0

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

1 097,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

242,4

Dologi kiadások

277,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

42,5

Egyéb működési célú kiadások

84,2

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

32,1

Felújítások

67,1

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

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

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

1 744,3

6,1

-1 738,2

99,2

3,0

-96,2

0,0

0,0

0,0

1 843,5

9,1

-1 834,4

12. szám

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

2018. évi teljesítés

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

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1

1,6

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1

0,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

842,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

187,0

Dologi kiadások

212,5
34,3

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

66,0

Beruházások

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

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

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

1 276,6

1,6

-1 275,0

66,0

0,7

-65,3

0,0

0,0

0,0

1 342,6

2,3

-1 340,3
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2018. évi teljesítés

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

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1

10,0

Állami Számvevőszék

1

4,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

6 620,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 382,0

Dologi kiadások

1 190,7
66,0

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7

453,3

Beruházások

27,6

Felújítások

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

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

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

9 258,8

10,0

-9 248,8

480,9

4,9

-476,0

0,0

0,0

0,0

9 739,7

14,9

-9 724,8
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2018. évi teljesítés

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

VI. BÍRÓSÁGOK
1

4 655,0

Bíróságok

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5

Személyi juttatások

75 906,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 742,1

Dologi kiadások

17 306,8
14,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

398,7

Egyéb működési célú kiadások

2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások

7 511,0

Felújítások

1 392,2
20,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kúria

1

316,8

0,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

2 827,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

587,9

Dologi kiadások

281,0
1,6

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
3

1 963,9

90,3

Beruházások

242,1

Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Beruházás

1
2
2
3

Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója

935,8
1 563,9

Igazságszolgáltatás beruházásai

1 148,3

6,5

Kincstári számlavezetési díj

56,7

Igazságszolgáltatás működtetése

VI. BÍRÓSÁGOK

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

54,1

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

115 629,2

5 025,9

-110 603,3

10 404,6

1 964,1

-8 440,5

0,0

0,0

0,0

126 033,8

6 990,0

-119 043,8
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név
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VIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

VIII. ÜGYÉSZSÉG
1

64,8

Ügyészségek

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

33 400,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 867,4

Dologi kiadások

4 316,4
127,6

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

131,9

4 415,6

Beruházások
Felújítások

30,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

81,6

Fejezeti kezelésű előirányzatok

4
6

Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata

2,6
196,1

Fejezeti tartalék

VIII. ÜGYÉSZSÉG

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

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

44 910,6

64,8

-44 845,8

4 528,0

131,9

-4 396,1

0,0

0,0

0,0

49 438,6

196,7

-49 241,9

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

2018. évi teljesítés

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

Működési
kiadás

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1

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

1
1
2
3
4
5
6

A települési önkormányzatok működésének támogatása
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
Polgármesteri illetmény támogatása

2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját
közvetlenül segítők bértámogatása
Óvodaműködtetési támogatás

1
2
3

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek
utaztatásának támogatása
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó
többletkiadásokhoz
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása
Szociális ágazati összevont pótlék

4
3
1
2
3
4
7
4
1
2
5

4 891,3
364,0
3 128,4

152 863,0
23 227,7
411,3
4 633,0

14 727,4

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb
támogatása
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

35 007,9

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális
szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti
gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

25 180,9

46 720,8

23 135,1

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

74 398,1

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3 327,0

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

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

Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

2 720,8

Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása

3 251,5

Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város
Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és
közművelődési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak
támogatása
Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és
közművelődési feladatainak támogatása
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak
támogatása
Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú
kiegészítő támogatása
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő
támogatása
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott
előadó-művészeti szervezetek támogatása
Színházművészeti szervezetek támogatása

791,4
10 260,2
1 213,2
692,2
690,8
2 061,5
300,0

9 738,0

Táncművészeti szervezetek támogatása

182,9

Zeneművészeti szervezetek támogatása

2 939,7

Kulturális illetménypótlék
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

1

46,6
106,1

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1

2

145 812,1

Működési célú támogatások

2 913,0

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

Működési
kiadás

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

4 499,5

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi
ellátásának támogatása
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak
támogatása
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat
támogatása
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének
támogatása
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása

1 269,0

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

1 870,0
12 000,0
2 050,0
99,8

Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása

300,0

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes
begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő
költségeinek támogatása
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatása
Önkormányzatok rendkívüli támogatása

193,5

Önkormányzati elszámolások

3

2018. évi teljesítés

3 999,0
7 642,3
2 440,6

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

2

Felhalmozási célú támogatások

1
2

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

1
2
3
3
4

7
8
9
10
12
13

3
4
5
1
2
3
4
6
7
8
9

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

1
2
3
5

360,0

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális
intézmények szakmai támogatása
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

2 549,8
696,6
4 749,7
2 991,6

285,7
136,0
370,0

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston
Program)
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek
tulajdonosainak kártalanítása
Pannon Park beruházási projekt támogatása

9 238,5

Békásmegyeri vásárcsarnok építése

2 000,0

Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és
kamattörlesztő-részletek átvállalásának támogatása
Normafa Park kiemelt beruházás támogatása
A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának
újraépítése érdekében Karcag Városi Önkormányzat támogatása
Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása a kommunista
diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve
hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori
helyszínén
Vis maior támogatás
A vörösberényi kolostor-együttessel kapcsolatos feladatok
támogatása
Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti
támogatása I.
Abádszalók Város feladatainak támogatása

129,0

723,0
310,0
554,1
184,5

5 806,1
500,0

50,0

Balatonkenese Város feladatainak támogatása

100,0

Balmazújváros Város feladatainak támogatása II.

167,0

Berekfürdő Község feladatainak támogatása

30,0

Bocska Község feladatainak támogatása

3,0

Bodmér Község feladatainak támogatása

18,9

Budapest II. kerület feladatainak támogatása

200,0

Budapest V. kerület feladatainak támogatása

1 627,9
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

10
12
13
14
15
16
17
6
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
1
2
3
4
5
8
1
2
4
5
10
11
12
13
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IX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Budapest XX. kerület feladatainak támogatása

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
1 000,0

Cegléd Város feladatainak támogatása II.

500,0

Csákvár Város feladatainak támogatása II.

348,2

Döge Község feladatainak támogatása

135,0

Érsekvadkert Község feladatainak támogatása

150,0

Felsőpetény Község feladatainak támogatása

30,8

Füzesgyarmat Város feladatainak támogatása

60,0

Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti
támogatása II.
Harkány Város feladatainak támogatása II.
Hosszúpereszteg Község feladatainak támogatása
Kemecse Város feladatainak támogatása
Kiskunmajsa Város feladatainak támogatása II.

1 000,0
7,0
233,8
96,0

Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása II.

250,0

Mád község feladatainak támogatása

300,0

Mélykút Város feladatainak támogatása

380,0

Mencshely Község feladatainak támogatása
Mikosszéplak Község feladatainak támogatása
Monor Város feladatainak támogatása III.
Monostorpályi Község feladatainak támogatása
Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti
támogatása III.
Nyírbogát Nagyközség feladatainak támogatása
Óbudavár Község feladatainak támogatása
Pécel Város feladatainak támogatása
Péteri Község feladatainak támogatása
Ráckeve Város feladatainak támogatása
Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti
támogatása IV.
Tarpa Nagyközség feladatainak támogatása
Tiborszállás Község feladatainak támogatása
Vajta Község feladatainak támogatása
Velence Város feladatainak támogatása

15,0
3,0
169,9
15,0

30,0
25,0
250,0
30,0
169,0

20,0
5,0
10,0
100,0

Abasár település vízrendezési feladatainak megvalósítása

171,9

Tata Város támogatása a karsztvízszint emelkedés okozta
azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához
Hermina Garázs előkészítésével kapcsolatos feladatok támogatása

299,7
173,0

Helyi érdekű települési fejlesztések I.

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20

Abaújvár Község fejlesztési feladatainak támogatása

25,0

Albertirsa Város fejlesztési feladatainak támogatása

17,5

Atkár Község fejlesztési feladatainak támogatása

56,0

Baja Város fejlesztési feladatainak támogatása

80,0

Bajna Község fejlesztési feladatainak támogatása

40,0

Bakonybánk Község fejlesztési feladatainak támogatása

10,0

Bánhorváti Község fejlesztési feladatainak támogatása

20,0

Bihartorda Község fejlesztési feladatainak támogatása

20,0

Bodrogkeresztúr Község fejlesztési feladatainak támogatása

65,0

Bokod Község fejlesztési feladatainak támogatása

20,0

Borzavár Község fejlesztési feladatainak támogatása

8,0

Bököny Község fejlesztési feladatainak támogatása

18,0

Budapest II. kerület fejlesztési feladatainak támogatása

21,5

Budapest IV. kerület fejlesztési feladatainak támogatása

30,0

Budapest IX. kerület fejlesztési feladatainak támogatása

30,0

Budapest X. kerület fejlesztési feladatainak támogatása

61,0

Budapest XI. kerület fejlesztési feladatainak támogatása

72,5
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21
23
25
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
14

2018. évi teljesítés

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Budapest XV. kerület fejlesztési feladatainak támogatása

78,0

Budapest XVII. kerület fejlesztési feladatainak támogatása

11,0

Budapest XXII. kerület fejlesztési feladatainak támogatása

81,0

Cserkeszőlő Község fejlesztési feladatainak támogatása

20,0

Csévharaszt Község fejlesztési feladatainak támogatása

4,8

Csorna Város fejlesztési feladatainak támogatása

50,0

Csökmő Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása

14,0

Dánszentmiklós Község fejlesztési feladatainak támogatása

11,7

Dóc Község fejlesztési feladatainak támogatása

30,0

Egyed Község fejlesztési feladatainak támogatása
Egyek Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása

3,0
7,8

Értény Község fejlesztési feladatainak támogatása

15,0

Fedémes Község fejlesztési feladatainak támogatása

10,0

Felsőörs Község fejlesztési feladatainak támogatása

95,0

Felsőszenterzsébet Község fejlesztési feladatainak támogatása

8,0

Gomba Község fejlesztési feladatainak támogatása

5,0

Gyömrő Város fejlesztési feladatainak támogatása

70,0

Gyöngyösfalu Község fejlesztési feladatainak támogatása

25,0

Győrság Község fejlesztési feladatainak támogatása

30,0

Hajdúszovát Község fejlesztési feladatainak támogatása

15,0

Hernád Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása

4,5

Hunyadfalva Község fejlesztési feladatainak támogatása

8,0

Jásd Község fejlesztési feladatainak támogatása

30,5

Kapospula Község fejlesztési feladatainak támogatása

10,0

Kemestaródfa Község fejlesztési feladatainak támogatása
Kisszállás Község fejlesztési feladatainak támogatása

5,0
56,0

Kunadacs Község fejlesztési feladatainak támogatása

1,5

Kuncsorba Község fejlesztési feladatainak támogatása

10,0

Helyi érdekű települési fejlesztések II.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
23
25
27
28
29

Magyarföld Község fejlesztési feladatainak támogatása

8,0

Mátraverebély Község fejlesztési feladatainak támogatása

90,0

Mikepércs Község fejlesztési feladatainak támogatása

38,0

Monorierdő Község fejlesztési feladatainak támogatása

6,7

Nagycserkesz Község fejlesztési feladatainak támogatása

49,9

Nagykálló Város fejlesztési feladatainak támogatása

24,0

Nagyveleg Község fejlesztési feladatainak támogatása

50,0

Naszály Község fejlesztési feladatainak támogatása

10,0

Nyíradony Város fejlesztési feladatainak támogatása

37,0

Örményes Község fejlesztési feladatainak támogatása

13,0

Páhi Község fejlesztési feladatainak támogatása

30,0

Páli Község fejlesztési feladatainak támogatása

2,0

Rábapordány Község fejlesztési feladatainak támogatása

3,0

Radostyán Község fejlesztési feladatainak támogatása

5,5

Ragály Község fejlesztési feladatainak támogatása

8,0

Rajka Község fejlesztési feladatainak támogatása

22,8

Ramocsa Község fejlesztési feladatainak támogatása
Sajókaza Község fejlesztési feladatainak támogatása

8,0
8,0

Sajóvelezd Község fejlesztési feladatainak támogatása

11,0

Sóskút Község fejlesztési feladatainak támogatása

80,0

Szászberek Község fejlesztési feladatainak támogatása

16,5

Szentdomonkos Község fejlesztési feladatainak támogatása

30,0

Szijártóháza Község fejlesztési feladatainak támogatása
Szob Város fejlesztési feladatainak támogatása

8,0
50,0

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

30
31
32
33
35
36
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
16

2
4
6
7

19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
20,0

Szulok Község fejlesztési feladatainak támogatása

119,8

Tab Város fejlesztési feladatainak támogatása
Tarhos Község fejlesztési feladatainak támogatása

90,0

Tárkány Község fejlesztési feladatainak támogatása

10,0
5,0

Tatárszentgyörgy Község fejlesztési feladatainak támogatása
Téglás Város fejlesztési feladatainak támogatása

39,0

Tiszainoka Község fejlesztési feladatainak támogatása

12,0

Tiszavárkony Község fejlesztési feladatainak támogatása

10,0

Tolcsva Község fejlesztési feladatainak támogatása

80,0

Újlengyel Község fejlesztési feladatainak támogatása

11,9

Újtikos Község fejlesztési feladatainak támogatása

50,0

Vajta Község fejlesztési feladatainak támogatása

10,0

Vásárosnamény Város fejlesztési feladatainak támogatása

13,0

Völcsej Község fejlesztési feladatainak támogatása

15,0
9,0

Zádorfalva Község fejlesztési feladatainak támogatása

16,0

Zagyvarékas Község fejlesztési feladatainak támogatása

75,0

Zirc Város fejlesztési feladatainak támogatása

1 200,5

Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes
ingatlanok felújításának támogatása
Helyi érdekű települési fejlesztések III.

17

18

2018. évi teljesítés

Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

75,5

Pécs Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása

38,0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak
támogatása
Szolnok Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása

50,0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális
fejlesztési feladatainak támogatása
Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának
támogatása
Csólyospálos Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

20,0
185,2

240,3
100,0
32,0

Fülöpszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

42,5

Gátér Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

20,0

Jakabszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

35,0

Kömpöc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

24,5

Nyárlőrinc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

45,0
30,0

Pálmonostora Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

150,0

Tiszaug Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása
Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása
Csokvaomány Község Önkormányzata konyha korszerűsítésének
és útfelújítási feladatainak támogatása
Normafa Park beruházás 2017. évi üteméhez kapcsolódó egyes
kisajátítási költségek támogatása
Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan
helyzetének rendezése
Tomajmonostora Község fejlesztési feladatainak támogatása

581,5
150,0
525,7
2 100,0
65,0

Tiszaszőlős Község fejlesztési feladatainak támogatása

60,0

Tiszaörs Község fejlesztési feladatainak támogatása

71,2

Tiszaszentimre Község fejlesztési feladatainak támogatása

70,3

Tiszaigar Község fejlesztési feladatainak támogatása

44,0

Tiszaderzs Község fejlesztési feladatainak támogatása
Budapest III. kerület parkfejlesztések támogatása

60,0
470,0

Mezőcsát Város fejlesztési feladatainak támogatása

50,0

Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása

15,0

Tiszabábolna Község fejlesztési feladatainak támogatása

10,0
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44

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi
kompenzációja
Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása II. ütem
A szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő
pótlékhoz nyújtott támogatás
Bölcsődei kiegészítő támogatás

51
52
54
55
56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
57

69
70
71
72
73

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
17 894,5

600,0
50,0
2 911,8
3 000,0
179,7
5 777,2

Csanádpalota Város működési feladatainak támogatása

72,7

Nemzetiségi pótlék

97,9

A Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi
ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítése
Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása

94,2

64,0

Berhida Város fejlesztési feladatainak támogatása

150,0

Gomba Község óvodafejlesztési feladatainak támogatása
Jánoshalma Város feladatainak támogatása

Működési
bevétel

30,0
244,0

Karcag Város fejlesztési feladatainak támogatása
Kispáli Község fejlesztési feladatainak támogatása

71,5

Mezőörs Község fejlesztési feladatainak támogatása

32,0

Örkény Község fejlesztési feladatainak támogatása

10,0
35,0

Paloznak Község fejlesztési feladatainak támogatása

2 060,0

Sárvár Város fejlesztési feladatainak támogatása

23,0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város karsztakna védelembe
helyezésével kapcsolatos előkészítési feladatainak támogatása
Szentkirályszabadja Község fejlesztési feladatainak támogatása

107,0
1 333,2
5,0

Pécs Megyei Jogú Város közbiztonságának javítása

135,9

Nagyvenyim Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása

391,0

Települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

1
2
3
4
5
6
7
8

67
68

Működési
kiadás

Göd város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó beruházási
feladatok 2018. évi finanszírozása
Monor Város Önkormányzata feladatainak támogatása

58
59
60
61

65

Kiemelt előirányzat neve

Borsodgeszt Község feladatellátásának támogatása

49
50

62
63
64

IX . F E J E Z E T

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült
pályázatok támogatása
Nagykőrös Város feladatellátásának támogatása

45
46
47

2018. évi teljesítés

Balmazújváros Város fejlesztési feladatainak támogatása

498,5

Gönc Város fejlesztési feladatainak támogatása

189,6

Hosszúpályi Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása

40,0

Kőszeg Város fejlesztési feladatainak támogatása

85,8

Mezőkomárom Község fejlesztési feladatainak támogatása

20,0
18,3

Mosonmagyaróvár Város fejlesztési feladatainak támogatása
Muhi Község feladatainak támogatása

16,9
64,5

Novajidrány Község fejlesztési feladatainak támogatása
Kunszentmiklós város feladatainak támogatása

300,0

700,0

Szentes Város kulturális fejlesztési célú támogatása
A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem
rendelkező településeknél
A hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás támogatása
Csabdi Község Önkormányzata iskolabővítési beruházásának
támogatása
Felcsút Község Önkormányzata bölcsődei férőhely kialakításának
támogatása
Martonvásár Város Önkormányzat Brunszvik-terv keretében
megvalósuló fejlesztéseinek támogatása
Göd Város Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása
Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése
Normafa Park kiemelt beruházás 2018. évi támogatása

340,0

1 003,2
320,7
1 000,0
51,0
225,0
400,0
1 748,6
406,4
5 842,0

12. szám
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millió forintban
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74

76
77
78
79

2
3
4
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

82

Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
18,9
560,1
30,0

70,0
240,0

Helyi önkormányzatok egyes beruházásainak támogatása

1

81

IX . F E J E Z E T

Mosonmagyaróvár északi tehermentesítő út építésének
előkészítése
Debrecen Nagycsere és Haláp településrészei ivóvízhálózatának
fejlesztése
Vászoly Község Önkormányzata kulturális célú beruházásának
támogatása
Kunszentmiklós Város Önkormányzata kötelező feladata
ellátásának támogatása
Lenti Város fejlesztésének támogatása

75

2018. évi teljesítés

1 145,0

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális
fejlesztéseinek támogatása
Harkány Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek
támogatása
Kiskunhalas Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek
támogatása
Várpalota Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési
támogatása
Bénye Község feladatainak támogatása
Felsővadász Község feladatainak támogatása

47,9
503,2
3 500,0

4,0
38,7
48,0

Gánt Község feladatainak támogatása
Iregszemcse Község feladatainak támogatása
Kehidakustány Község feladatainak támogatása

5,0
6,0

Múcsony Község feladatainak támogatása

26,8

Pusztaottlaka Község feladatainak támogatása

48,9

Sajósenye Község feladatainak támogatása

20,0
39,8

Pellérd Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

700,0
95,5

Vál Község Önkormányzata turisztikai és sportcélú fejlesztéseinek,
valamint a fejlesztésekhez szükséges ingatlanvásárlás támogatása
Veszprém Megyei Jogú Város sport célú fejlesztésének támogatása
Cigánd Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztéseinek
támogatása
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások
egyszeri támogatása
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közműfejlesztési
feladatainak támogatása

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

3 600,0
36,0
4 465,4

2 025,0

Kiadás

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

Bevétel

Egyenleg

652 655,4

0,0

-652 655,4

94 177,8

0,0

-94 177,8

0,0

0,0

0,0

746 833,2

0,0

-746 833,2

1466

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

12. szám

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

2018. évi teljesítés

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

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1

1 713,5

Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
5

Személyi juttatások

3 946,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 011,3

Dologi kiadások

2 003,1
960,0

Egyéb működési célú kiadások

2

Felhalmozási költségvetés

6
8
20

14,5

119,0

Beruházások

10,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Célelőirányzatok

1
2
3
4
10
17
18
19
20
27
28
25

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

358,8

25,2

180,9

44,8

297,1

2,3

2,7

Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben
Igazságügyi regionális együttműködés
A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított
kártalanítás
Jogi segítségnyújtás
Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat,
jogvédelem és jogérvényesítés
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

20,3

0,2

245,0

5,5

238,7

21,6

34,2
91,5

0,5

135,8

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

4 506,8

Fejezeti általános tartalék

21

Központi kezelésű előirányzatok

1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek

1

268,0

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. tőkeemelése

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

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

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

13 735,2

1 811,3

-11 923,9

694,9

16,8

-678,1

0,0

0,0

0,0

14 430,1

1 828,1

-12 602,0

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1

13 050,2

Miniszterelnökség igazgatása

1

963,8

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

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

15 101,4
3 224,8
14 801,0
40,8
9 486,6

Felhalmozási költségvetés

6
8
3

8 715,1

Beruházások

486,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzetstratégiai Kutató Intézet

1

705,1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

676,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

139,4

Dologi kiadások

719,2

Felhalmozási költségvetés

6
5

5,4

Beruházások
42,5

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének
igazgatása
Működési költségvetés

1
1
2
3
5
2

Személyi juttatások

3 775,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

633,2

Dologi kiadások

955,9

Egyéb működési célú kiadások

10,7

0,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
7

9,3

Beruházások

77,4

Felújítások
Nemzeti Örökség Intézete

1

160,7

34,4

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

611,3
143,9
1 702,3
9,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
12

565,0

Beruházások

1 538,7

Felújítások
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

1

67 216,6

10 112,6

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

164 113,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34 522,9

Dologi kiadások

50 728,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

0,5
23 712,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
14

32 036,6

Beruházások

8 162,5

Felújítások

327,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
15 607,0

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1

Működési költségvetés

1
2
3

Személyi juttatások

8 496,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 739,9

Dologi kiadások

7 066,0

3 848,4
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2018. évi teljesítés

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

Működési
kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

661,3

Egyéb működési célú kiadások

113,5

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Felhalmozási költségvetés

6
7
18

11 163,3

Beruházások

10,5

Felújítások
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

1

7,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

413,6
68,6
231,6
88,8

Felhalmozási költségvetés

6
30

Működési
bevétel

159,7

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Célelőirányzatok

4
6
7

Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai
Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával
kapcsolatos kiadások
Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont
Alapítvány támogatása
"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása

8
9
10

831,4

160,8

56,2

0,1

0,3

2,9

593,1

6,9

657,1

72,8

17,1

69,6

7,2
0,4

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

11
1
2
4
5
6
9
14
17
18
19
23

7 976,9

Kemény Ferenc Program

9 437,9

Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése

1 061,9

58,5

89,5
3 270,4

1,1

578,7

60,0

1 021,3

Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény
pályázatok
The Hungary Initiatives Foundation támogatása

167,2

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény
Közalapítvány
Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

508,0

18,0

215,2

4,8

147,3

2,7

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP
konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények
kiváltásának támogatása
Civil Alap - pályázati program

24
25
26
27
28

3 559,6

KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit
Zrt. szakmai feladatainak ellátása
Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások
előkészítése
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

Önkormányzatok átmeneti támogatása
Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok
Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása

90,5

0,5

31,6

4,1

2,6

0,2

974,1

9,4

39,2

0,2

1,3
50,0

1,9
1,6

Üldözött keresztények segítésének feladatai

1
2
3
29
30

Ösztöndíjprogram támogatása

129,5

Intervenciós Támogatási Keret

1 565,3

5,5

28,5

0,5

5 552,7

76,4

Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és
szakmai feladatok támogatása
Nemzeti Együttműködési Alap
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

1
2

Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
támogatása
Hittanoktatás támogatása

3 005,5
3 100,0

0,4

141,0
2,8
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8
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XI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

10 838,6
18 310,0

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

2 600,0

14,5

0,1

1 460,3

24,7

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

4 824,8

56,7

95 958,0

9,1

423,3

0,5

109,6

11,6

Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása

67,2

232,8

Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése

47,9

Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

6,6

200,0

Görögkatolikus Metropólia támogatása

300,0

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak
kompenzációja
Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása

734,7

54,1

800,0

244,1

10,2

13,1

2,6

Nemzetiségi támogatások

1 404,0

13,4

477,0

5,8

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

1 348,9

Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

1
2
3
4
5
32
33
34
35
36
37

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
intézmények támogatása
Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra,
pályázati önrészre
Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi kompenzációja

51,6

998,6

0,1

47,4

51,7

0,7

1 042,8

16,3

0,4

Bocuse d’Or versenyek támogatása

161,5

Civil és non-profit szervezetek támogatása

428,9

0,4

12,4

9,5

Nemzeti Civil Alapprogram

20,3

38,5
4,6

Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok
Építésügyi célelőirányzat

38
39
40
42

2
3
43
44
45
46
47
48
50
55
56
57

8,2

919,0

2,3

Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése

137,6

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatása
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány működésének támogatása
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása
Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával
kapcsolatos kiadások
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása
Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása
Ludovika Campus
Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása

28,8

7,1

290,0

30,0

240,0
542,0

108,0

412,8

1 501,2

1,0

184,0

3,7

104,5

0,2

80,3

0,8

0,2

3 032,3

3 628,7

447,8

51,4
17,2

Határontúli műemlék-felújítási program

94,5

204,0

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának
támogatása
Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és
egyéb feladatok ellátásának támogatása

0,1

11,5

Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása

2

7,1

47,8

Területrendezési feladatok

1

8,0

346,2

Örökségvédelmi feladatok

1

49,5

Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás
működtetése
Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok

225,0

0,1

9,7

12,0

220,0

276,8

39,7

497,3

3 898,3

3,9
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3
4
5
6
7
8
58
60
63
66
68
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
83
84
86
88
90
92
93
3

2018. évi teljesítés

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

Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési,
örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása
Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit
Kft.kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb
feladatatok ellátásának támogatása
Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának
támogatása
Egyéb gazdasági társaság kulturális fejlesztési, örökségvédelmi
és egyéb feladatai ellátásának támogatása
Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása

Működési
kiadás

211,2

728,4

23,5

308,6

1 483,5

1 272,2

1 326,5

4 467,2

479,1

Károlyi József Alapítvány támogatása

60,0

33,6

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

17,6

7,3

32,8

31,3

777,7

137,7

242,5

351,7
10 934,8

153,2

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft.
működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
Modern Városok Program

139,6

118,4

1,6

4 707,1

AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása

Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

1 087,1

22,8

Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő
feladatok támogatása
Építésügyi bontási feladatok

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok

7 481,8

1,4
63,3
200,0

Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása

572,8

227,7

Kormányablak program megvalósítása

Nemzeti Hauszmann Terv

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

1 012,8

Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos
egyéb feladatok
Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása

Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása

Működési
bevétel

10,7

0,3

0,4

20 951,6

95 361,9

98,7

706,8

0,5
17,9

0,1

Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok
működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
Területi infrastrukturális fejlesztések
Népi Építészeti Program

42,8

Nemzeti Kastélyprogram

391,8

6 181,5

63,3

95,4

Nemzeti Várprogram

0,2

1 175,7

Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
Településképi- és Okos Város feladatok
Határon túli magyarok programjainak támogatása

1
5
7

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei

8 477,6

66,8

232,3

98,7

Európai uniós fejlesztési programok

1
32

EU utazási költségtérítések

338,9

258,3

Központi kezelésű előirányzatok

5

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1
2
3
4
5

Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése

14 000,0

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
tőkeemelése
Részesedés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások

25 000,0

Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok
tőkeemelése
Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági
társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás

13 590,0

0,7

62,5

69,9

8,5
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XI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Működési
bevétel

Működési
kiadás
3 620,3

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

19,8

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

483 027,3

98 070,0

-384 957,3

Hazai felhalmozási költségvetés

358 382,5

15 272,4

-343 110,1

338,9

258,3

-80,6

841 748,7

113 600,7

-728 148,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XI. fejezet összesen
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
1

2 170,3

Agrárminisztérium igazgatása

1

481,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 690,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 302,2

Dologi kiadások

7 383,8

Egyéb működési célú kiadások

8 293,2

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

178,9

Beruházások

7,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
15 308,9

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

1

1 571,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 302,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 054,7

Dologi kiadások

7 089,4

Egyéb működési célú kiadások

4 138,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
4

3 760,9

Beruházások

479,9

Felújítások

118,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ménesgazdaságok

1

2 902,3

718,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

577,2
127,4
2 966,2
0,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
6

779,7

Beruházások

73,0

Felújítások

446,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 078,7

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

1

1 223,3

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

16 140,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 222,2

Dologi kiadások

6 961,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

344,1
91,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
7

Beruházások

1 031,1

Felújítások

1 542,6
2,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
220,6

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

1

1,5

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

417,7
85,9
198,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

20,7

Beruházások

16,1

Felújítások
1 764,8

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

2 476,0

88,4
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3
5
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

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

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

513,1
1 872,8
24,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
10

700,4

Beruházások

76,2

Felújítások

339,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások
258,2

Génmegőrzési Intézmények

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

601,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

134,2

Dologi kiadások

552,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
12

260,7

Beruházások

91,3

Felújítások
1 579,5

Országos Meteorológiai Szolgálat

1

333,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

996,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

236,3

Dologi kiadások

742,9

Egyéb működési célú kiadások

149,8

Felhalmozási költségvetés

6
14

446,4

Beruházások
9 367,5

Nemzeti park igazgatóságok

1

3 160,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 066,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 076,5

Dologi kiadások

7 097,2

Egyéb működési célú kiadások

247,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
17

5 559,6

Beruházások

265,5

Felújítások

341,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
1,0

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1

0,9

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

1 274,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

266,2

Dologi kiadások

914,1

Felhalmozási költségvetés

6
19

28,3

Beruházások
538,5

Agrárgazdasági Kutató Intézet

1

3,9

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

649,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

136,7

Dologi kiadások

933,8

Felhalmozási költségvetés

6
20

Működési
bevétel

23,4

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Beruházás

21
22
2
1

431,9

Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése
Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv
elkészítése és kivitelezése
Környezetvédelmi célelőirányzatok
Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása

47,8

73,1

92,2

439,4
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2

Kiemelt előirányzat neve

Természetvédelmi kártalanítás
Természetvédelmi pályázatok támogatása
Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megvalósításában
Környezeti elemek védelme

15
21

Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével
kapcsolatos kiadások
Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel
kapcsolatos feladatok
Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

23
30
35
39
3

Működési
kiadás
462,3

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

8,4

38,1
90,4

38,6

119,8

15,2

84,0

2,3

190,0

190,2

35,0
152,4
8,0

1,8

Egyéb szervezetek feladataira

4,1

0,4

Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat

1,7

3,7

101,2

15,7

Agrár célelőirányzatok

2
4
5
6

Agrárkutatás támogatása
Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása

8
10
13
15
16

180,6

Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének,
népszerűsítésének támogatása
Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

459,3

Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

33
34
35
36
37
39

1,2

25,4

15,1

3 030,6

2,3

Intézményi feladatok támogatása
Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak
támogatása
Állami génmegőrzési feladatok támogatása

37,1

Pálinka Nemzeti Tanács

877,3

0,2

21,0

119,3

50,0

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

32

1 014,5

Tanyafejlesztési Program

Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

19
20
21
25
31

3,4
548,4

0,6

75,0

Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

1 425,7

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
közfeladatainak támogatása
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése
Lovas rendezvények és lovassport támogatása

2 943,4
904,2

4,2

216,0

0,4

Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása
Állatvédelem támogatása
Agrármarketing célelőirányzat
Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása
Zártkerti Program támogatása

5

46,7
1 397,2

47,7

585,5

23,8

1 273,8

Nemzeti támogatások

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Állattenyésztési feladatok

1 296,0

A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

1 189,3

337,0

464,1

33,0

Vadgazdálkodás támogatása
Nemzeti Erdőprogram

3
4

6
8

XII . F E J E Z E T

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.
szakmai feladatainak támogatása
Környezetvédelmi pályázatok támogatása

3
9
10
14

2018. évi teljesítés

Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban
Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés
Fejlesztési típusú támogatások
Nemzeti agrártámogatások
Állami halgazdálkodási feladatok támogatása
Nemzeti agrárkár-enyhítés
Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása
Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó
szindrómájától való mentesítés támogatása
Állat, növény- és GMO-kártalanítás
Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

72,7
204,0

6,1

50,9

27,2

78 241,0

134,3

727,9

53,7

8 911,1

4 107,7

40,4
872,6
3 520,1

1 623,9

17,4
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1
2

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

Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása
Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása

13
17
20

2018. évi teljesítés
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

150,0
11,3

11,3

Peres ügyek

12,7

9,5

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

16,8

12,6

2,9

Európai uniós fejlesztési programok

1

Uniós programok kiegészítő támogatása

1
2
3
4
5
6
21

827,9

0,3

Igyál tejet program

3 062,0

0,5

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása

3 102,0

5,1

Méhészeti Nemzeti Program

Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának
támogatása
Iskolagyümölcs program

863,1
1 797,3
178,5

Nemzeti Diverzifikációs Program

2,9

Központi kezelésű előirányzatok

1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1
2

1 050,0

Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb kiadások

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

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

50,2

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

208 908,5

48 920,5

-159 988,0

19 048,8

8 040,8

-11 008,0

9 847,6

24,3

-9 823,3

237 804,9

56 985,6

-180 819,3
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XIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1

Honvédelmi Minisztérium

1

5,4

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

5 343,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 055,9

Dologi kiadások

298,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

25,7

Egyéb működési célú kiadások

40,9

Felhalmozási költségvetés

6
2

120,4

Beruházások
1 795,1

Egyéb HM szervezetek

1

1 811,7

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

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

5 517,1
1 000,7
68 382,0
331,6
56,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

732,4

Beruházások
Felújítások

3 150,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 395,5

Magyar Honvédség

1

5 864,4

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1

30 897,4

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

37 985,5
7 216,4
40 409,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

196,0

Egyéb működési célú kiadások

271,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások

47 976,3

Felújítások

12 604,8
152,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások
1 043,5

MH ÖHP és alárendelt szervezetei

1

0,8

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

75 513,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 397,3

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

7 571,9
415,3
1,1

Felhalmozási költségvetés

6
3

1 440,4

Beruházások
365,9

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

1

25,0

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

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

9 319,0
1 815,0
10 589,9
36,2
112,8

Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások

504,1

12. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

1477

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

7
8
6
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XIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

3 483,2

Felújítások

47,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások
32 094,3

MH Egészségügyi Központ

1

3 717,0

Működési költségvetés

1
2
3
4
5

22 154,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 517,8
13 753,8

Dologi kiadások

2

Ellátottak pénzbeli juttatásai

97,1

Egyéb működési célú kiadások

21,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
7

1 814,0

Beruházások

53,1

Felújítások
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

1

9,6

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
8

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

232,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46,1

Dologi kiadások

0,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2,1

Egyéb működési célú kiadások

4,4

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Ágazati célelőirányzatok

1
3
6
19
4
1
3
5
6

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és
NFIU)
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati
támogatása
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
Hadisírgondozás támogatása
I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati
támogatása
Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással
kapcsolatos tevékenységének támogatása
Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása

46,2

35,0
665,2

91,2

234,1
12,0
2 684,9

Honvédelmi Sportszövetség támogatása

1
15
25
39

Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása
Nemzetközi kártérítés
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

966,6

144,9

0,2

0,1

972,8

1,4

3 072,6

31,5

Alapítványok, közalapítványok támogatása

1
2
3
40
1
2

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

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

50,0

25,0

63,0
15 231,0

4 499,9
678,2

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

Bevétel

Egyenleg

354 873,7

41 179,7

-313 694,0

76 808,3

36 483,4

-40 324,9

0,0

0,0

0,0

431 682,0

77 663,1

-354 018,9
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1

18 002,0

Belügyminisztérium igazgatása

1

2 924,8

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

6 498,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 439,8

Dologi kiadások

3 043,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

3,9
14 602,7

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

4 894,1

Beruházások

61,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Védelmi Szolgálat

1

159,9

1 518,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

4 564,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

965,2

Dologi kiadások

709,4

Egyéb működési célú kiadások

2,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
4

1 401,6

Beruházások

610,3

Felújítások
Terrorelhárítási Központ

1

264,6

18,0

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

12 816,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 666,2

Dologi kiadások

3 619,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
5

8 300,9

Beruházások

25,0

Felújítások

1 205,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
25 287,7

Büntetés-végrehajtás

1

605,6

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

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

42 316,7
8 259,8
28 697,7
7,5
8 741,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
7

2 523,7

Beruházások

478,5

Felújítások

8 185,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
105 733,3

Rendőrség

1

51 133,3

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

259 555,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

52 366,1

Dologi kiadások

76 008,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

45,2
47 892,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

66 265,0

Felújítások

4 085,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 837,3
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

2 374,0

Alkotmányvédelmi Hivatal

1

Működési
bevétel

5 178,5

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

6 632,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 378,1

Dologi kiadások

3 944,9

Egyéb működési célú kiadások

304,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
9

Beruházások

1 092,5

Felújítások

8 855,2
25,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
1 383,0

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

1

3 473,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

13 764,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 822,5

Dologi kiadások

4 653,8

Egyéb működési célú kiadások

47,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
10

11 195,0

Beruházások

90,3

Felújítások

161,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

1

437,8

559,6

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

1 245,5
251,0
1 444,0
3,5

Felhalmozási költségvetés

6
12

638,1

Beruházások
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1

5 801,0

3 161,5

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

56 369,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 371,3

Dologi kiadások

14 672,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

3,8
797,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
13

10 501,3

Beruházások

1 719,6

Felújítások

1 837,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2 653,2

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

1

20,6

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

4 753,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 116,7

Dologi kiadások

2 717,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

2,9
1 110,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
17

523,7

Beruházások

60,1

Felújítások

4,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások
23 272,5

Vízügyi Igazgatóságok

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

26 823,1

20 276,4
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2
3
5
2

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

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

4 733,3
27 155,7
244,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
20

2018. évi teljesítés

34 690,0

Beruházások

632,9

Felújítások

14 860,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Ágazati célfeladatok

2
34
50
51
53

Energia-racionalizálás
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

56
57

4 235,5

50,4

2 170,9

70,0

0,1

Vízügyi feladatok támogatása

4,3

Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer
kiépítése
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

0,6

1,6

8,4

83 633,5

15 689,1

837,6

Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása
Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére
Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai
feladatok ellátása
Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2
2

7,5
0,2
0,1
7,2

41,9

205,9

Társadalmi önszerveződések támogatása

3
11
12
13
3
10
11
14

Országos Polgárőr Szövetség
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
egyes feladatainak támogatása
Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány
feladatainak támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása
Duna Művész Együttesek támogatása
A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési
program
Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével
összefüggő kiadások
Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi
alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka
Magyar Rendvédelmi Kar

16
17
18
19

1

1
2
3

20,0

20,0

10,0

11,9
99,2

1 994,4
366,7

1,5

10,0

0,1

50,0
676,1

2,2

48 134,8

5 639,6

39 589,3

7 722,8

1 951,0

317,1

42 236,4

10,7

1 267,3

223,2

37,4

42,5

Belső Biztonsági Alap

3 774,3

74,0

4 525,1

578,0

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

5 766,7

20,0

102,2

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
Belügyi Alapok

4

175,0

26,4

A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó
kiadások
Európai uniós fejlesztési programok

25

1 050,0

723,9

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének
támogatása
Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

21
22

Belügyi Alapok technikai költségkerete

93,0

Központi kezelésű előirányzatok

1

151,8

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

58
59
61
63

21

129,0
0,8

Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

K-600 hírrendszer működtetésére

351,7

28,8
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

906 109,7

207 268,6

-698 841,1

Hazai felhalmozási költségvetés

274 563,6

97 681,7

-176 881,9

15 594,8

937,7

-14 657,1

1 196 268,1

305 888,0

-890 380,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XIV. fejezet összesen
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XV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1

6 239,9

Pénzügyminisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

15 713,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 448,6

Dologi kiadások

1 864,3

Egyéb működési célú kiadások

331,2

Felhalmozási költségvetés

6
8
5

16,4

Beruházások

16,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
12 003,4

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

1

1 117,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

4 018,2
929,3
32 676,1
13,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

9 667,2

Beruházások

930,2

Felújítások
Magyar Államkincstár

1

42 042,1

1 042,7

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 296,3
7 668,3

Dologi kiadások

43 983,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 000,0

Egyéb működési célú kiadások

1 933,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
16

4 386,5

Beruházások

356,3

Felújítások

71,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások
1 172,4

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 200,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

254,9

Dologi kiadások

392,0

Egyéb működési célú kiadások

8,3

Felhalmozási költségvetés

6
25

1 268,2

0,1

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Ágazati célelőirányzatok

5

Kárrendezési célelőirányzat

1
2
3
7
12
4

Függő kár kifizetés
Járadék kifizetés
Tőkésítésre kifizetés
Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
működtetéséhez
Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása

222,6
3 145,3
7,6
3,0
0,1

Területfejlesztési feladatok

1
2
5
5

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
Decentralizált területfejlesztési programok
Pest megyei fejlesztések

542,4

28,4

22,2

4,7

114,0

0,2

906,6

16 861,7

Belgazdasági feladatok

7

Nagyvállalati beruházási támogatások

393,4

2,1
13,8

20 090,4

11,8
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XV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő
feladatok
A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó
pénzeszközeinek felhasználása és kezelése
Nemzetgazdasági programok

3
4
8

Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával
összefüggő beruházások támogatása
Költségvetési előrejelzések pontosságának javítása

9
9

437,1
18 000,0
51,6

17 958,6

6,6

66,8

13 800,0

99,4

Munkaerőpiaci és képzési feladatok

1

260,3

1,8

Uniós programok árfolyam-különbözete

2 381,0

2 188,4

Egyéb, EU által nem térített kiadások

7 681,8

2 227,2

2 157,1
643,6
452,6

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

11

12,0

0,3

18,2

16,1

1,5

18,0

13,2

1,5

20,8

2,2

1,5

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

1
2
20

Európai uniós fejlesztési programok

2

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

1
2
3
4
26

Duna Transznacionális Program
Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési
program
INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program
INTERACT III Interregionális Együttműködési Program

12,8

Központi kezelésű előirányzatok

1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

3
6

89,4

ÁKK osztalék befizetése

183,0

Részvények értékesítéséből származó bevétel

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

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

4 317,0

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

192 161,6

66 187,5

-125 974,1

85 115,6

25 732,4

-59 383,2

3 297,6

61,5

-3 236,1

280 574,8

91 981,4

-188 593,4

1484
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2018. évi teljesítés

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
1

5 696,7

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1

418,3

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

116 363,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 717,6

Dologi kiadások

50 086,6
2,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 368,9

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8

21 766,2

Beruházások

1 319,3

Felújítások

345,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

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

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

194 538,9

5 696,7

-188 842,2

23 430,8

418,3

-23 012,5

0,0

0,0

0,0

217 969,7

6 115,0

-211 854,7
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PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

1485

millió forintban
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szám csop. szám csop. előir.
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szám szám
név
név

2018. évi teljesítés

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM
1

43 778,5

Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

1

740,8

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

14 369,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 058,6

Dologi kiadások

7 853,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

2,3
30 337,1

Felhalmozási költségvetés

6
8
4

1 266,9

Beruházások

227,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Országos Atomenergia Hivatal

1

2 659,6

5,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 771,9
387,5

Dologi kiadások

1 295,5

Egyéb működési célú kiadások

1 492,7

Felhalmozási költségvetés

6
5

57,6

Beruházások
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1

2 689,0

10,1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 207,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

241,7

Dologi kiadások

792,9

Egyéb működési célú kiadások

990,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
6

47,1

Beruházások

14,6

Felújítások
Nemzeti Akkreditáló Hatóság

1

657,4

153,4

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

301,7
62,1
293,1
7,9

Felhalmozási költségvetés

6
7

0,5

Beruházások
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

1

2 100,0

93,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 075,3
450,2

Dologi kiadások

1 418,7

Egyéb működési célú kiadások

4 446,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
8

156,2

Beruházások

5,6

Felújítások

17,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások
40 744,9

Szakképzési Centrumok

1

Működési költségvetés

1
2
3
4

Személyi juttatások

108 922,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 564,8

Dologi kiadások

34 915,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 238,6

16 441,7
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5
2

2018. évi teljesítés

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

Egyéb működési célú kiadások

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

2 051,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
9

8 922,2

Beruházások

11 902,1

Felújítások

203,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1

4 137,9

2,6

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

1 663,7
359,8
1 331,3
658,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
11

382,2

Beruházások

69,5

Felújítások
7 612,8

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1

3 418,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

2 477,1
500,6
11 004,7
144,4

Felhalmozási költségvetés

6
8
12
20

Működési
bevétel

6 923,2

Beruházások

3,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Budapesti Corvinus Egyetem

14 065,9

6 745,0

3 042,4

693,5

Fejezeti kezelésű előirányzatok

31

Kiemelt célú beruházások támogatása

4
6
10
32

Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések

760,7

Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása

0,3

Vasúthálózat fejlesztése

5,7

1 345,0
33,5
1,7

10 348,3

54,3

6,4

190,5

Közlekedési ágazati programok

1
2
3
4
5
6
11
12
13
28
29
30
31
32
33
34
37
38
39
40
41
42

390,6

8,4

Közúthálózat fenntartás és működtetés

84 695,0

2 111,3

Útdíj rendszerek működtetése

24 919,9

A közösségi közlekedés összehangolása

1 942,2

1 844,1

Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

1 434,5

2 355,4

178,0

Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

194,2

231,4

12,0

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása
TEN-T projektek
Belvízi hajózási alapprogram

5 346,0
3,9
0,1

172,6

33,7

Kiemelt közúti projektek

7 072,7

251 812,0

Légiszállítási szolgáltatások

1 053,0

Közúthálózat felújítása

2 464,7

Zajtérképezés EU tagállami feladatai

96 031,1

221,1

1 334,7

1 231,9

100,4

19,3

616,3

A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának
biztosítása és támogatása
Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások

558,3

Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának
felújítása
Határ menti közúti fejlesztések előkészítése

1 094,2

Kerékpáros létesítmények működtetése
Közútfejlesztési feladatok végrehajtása

152,7

3,0

Regionális repülőterek működésének támogatása

607,2

Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatása

280,0

Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése
Intermodális csomópontok fejlesztése

0,6

0,5

19,5

29,5

3 512,0

305,0
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43
44
45
49
50
33

2018. évi teljesítés

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

Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

1 205,6

Határkikötők működtetése

205,8

Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése

318,9

Kerékpáros létesítmények fejlesztése

Működési
bevétel

2,7

2 596,6

Városi közúti projektek
Hazai fejlesztési programok

2
3
4
5
6
10
11
23
24
34

Hungaroring Sport Zrt. támogatása

12 704,4

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

3 095,2

0,4

Hazai fejlesztési programok célelőirányzat

125,9

34,9

1 671,9

0,9

Intézményi kezességi díjtámogatások

635,0

89,7

Balaton fejlesztési feladatok támogatása

88,5

Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat

28,4

72,1

135,8

94,7

2,1

2,2

3,9

4,3

1 976,2

6,6

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

143,0

Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése
Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása

179,4

Infokommunikációs ágazati programok

1
2
35
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
19
37

Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció
Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához
kapcsolódó feladatok
Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

10,1

11,4

1 783,9

84,1

570,3

1 905,5

239,4

Épületenergetikai pályázati program
Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer
Bányanyitási feladatok kiadásai
Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai
Gazdasági Zöldítési Rendszer

74,6

28,8

1 550,7

8 109,2

0,2

2,9
7,9

13,8

24,7

1,4

846,1

0,1

1 085,8

0,7

1 956,2

45,1

Energiafelhasználási hatékonyság javítása
Energiahatékonyság javításának támogatása

119,7

A derogációs kiosztás keretében történő beruházások
támogatásának kifizetése
LIFE Program önerő támogatás

445,0

0,4

1,8

0,1

2 043,3
961,9

Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja
Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása
Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával
összefüggő feladatok
Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

6 663,7

7 815,4

7,4

7,4

258,5

12,8

Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

3
38
1
2
3
7
14
15
17
18
22
23
24

Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő
feladatok ellátása
Egyéb feladatok
Nemzetközi tagdíjak
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

166,4

570,9
199,6

Kormányzati szakpolitikai feladatok

5 360,8

Állami többletfeladatok

1 403,4

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek támogatása
Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása
Bányabezárás
MFK NKft. működési támogatása
Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása
A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt
többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása

0,1

65,1

941,6

391,3
87,5

7,5
0,2

1 023,1

11,8

361,6

3,8

6,4

1,0

137,3

18,5

86,9

1 849,7

266,6

678,0
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XVII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel
24,0

NFSI Nkft. működési támogatás
Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása

60

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

7 782,0

Európai uniós fejlesztési programok

1

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek

64

165,0

98 506,9

148,5

2,5

Belgazdasági feladatok

1
2

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása
Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi
törvény alapján
Nemzetközi szabványosítási feladatok

3
4

39,4
98,4

Irinyi terv végrehajtása

1
2
3
4
5

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai
Beszállítói-fejlesztési Program

497,0

891,2

1 723,3

5,0

612,9

434,0

1 503,0

Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése
Ipar 4.0. program
Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére,
hatékonyságának növelésére irányuló támogatás
Jedlik Terv

7
8

1 329,8

MKIK támogatása

65

Munkaerőpiaci és képzési feladatok

1

Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység
finanszírozása
Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások

2
3

Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése

21

12 091,1

219,8

1 295,0

123,0

90,5

500,0

1 128,4

5 350,8

15,0

1 191,1

Központi kezelésű előirányzatok

1

Vállalkozások folyó támogatása

1

Egyedi támogatások, ellentételezések

3
5
6
7
8
10
3

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

157,1
93 004,3
164 953,7

Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások
költségtérítése
Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

75 253,8

Elővárosi közösségi közlekedés támogatása

13 437,2

5 553,8

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1
2

Koncessziós bevételek

1
3
4

2 500,0

Tőkeemelés
1 921,4

Bányakoncessziós díj

292,7

Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele

71 929,8

Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

828 772,2

130 601,5

-698 170,7

Hazai felhalmozási költségvetés

433 282,7

101 014,9

-332 267,8

98 675,8

0,0

-98 675,8

1 360 730,7

231 616,4

-1 129 114,3
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XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1

566,8

Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

8 373,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 740,8

Dologi kiadások

5 448,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

137,4

Egyéb működési célú kiadások

464,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

1 277,6

Beruházások

6,4

Felújítások

18,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Külképviseletek igazgatása

1

9 983,9

307,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

46 980,8
6 237,3
20 881,0
2 265,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
4

11 100,2

Beruházások

892,9

Felújítások

365,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások
329,8

Információs Hivatal

1

55,1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 520,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 262,2

Dologi kiadások

5 549,8

Egyéb működési célú kiadások

124,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
5

2 001,1

Beruházások

253,7

Felújítások

51,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
170,4

Nemzeti Befektetési Ügynökség

1

4,6

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

1 198,8
248,2
1 391,2
108,0

Felhalmozási költségvetés

6
8
7

876,4

177,0

Beruházások

1,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Célelőirányzatok

1
2
3
6
8
12
15
16
17

Beruházás ösztönzési célelőirányzat
Kötött segélyhitelezés

409,4

33,0

Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

8 610,1

0,3

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása
Kormányfői Protokoll

1 057,0

495,1

Kisebbségpolitikai célok támogatása

491,6
4,5

Kulturális diplomáciai projektek támogatása

147,7

Állami protokoll támogatása

253,3

Visegrádi Csoport soros magyar elnökségének támogatása

73 575,0

7 905,6

28,2

17,2

237,9
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A Magyar Foundation of North America támogatása
Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok

2

2018. évi teljesítés
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

827,6
2 590,0

9,6

Európai Területi Társulások támogatása

205,5

1,9

Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása

392,0

29,3

Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet
támogatása
Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

171,0

2,0

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

1
2
3
4
5
13
14
15

1
2
3

625,3

Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

692,3

11,3

4 307,2

61,8

0,1

449,1

61,8

Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

85,7

3,2

1 448,4

Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

103,2

3,2

5 080,7

Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása

213,8

0,1

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

6
5

178,9

7,7

69,4

0,6

8 296,3

130,1

439,1

0,8

59,8

Humanitárius segélyezés

1,6

EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok

2,4

3,3

Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok
támogatása Ukrajnában
Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások

9,4

218,4

0,3

620,0
10,8

Peres ügyek

8

59,4

11 839,5

Európai uniós befizetések

1
2
4
5

16 472,6

A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és
gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

4

0,1

Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő
Szolgálata
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

3

0,1

13,1

Külföldi magyar emlékek megőrzése

16
17
18
19
20

4,0

32,9

Központi kezelésű előirányzatok

1

Vállalkozások folyó támogatása

1

Normatív támogatások

1

26 079,0

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 456,2

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

180 384,1

13 065,8

-167 318,3

Hazai felhalmozási költségvetés

118 028,3

1 541,1

-116 487,2

0,0

0,0

0,0

298 412,4

14 606,9

-283 805,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XVIII. fejezet összesen
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XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

I. Nemzeti Fejlesztési Terv

2

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

1
2
3
3

Vidéki térségek fejlesztése

5,8

4,7

24,2
5,3

16,6

9,5

72,8
2,8

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

1
2
3
4

Beruházás-ösztönzés

14,5
5,0

Kis- és középvállalkozások fejlesztése
Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

33,6

39,6

1,8

1,9

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

1
2
4
5

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Környezetvédelem-Energetika
KIOP Technikai segítségnyújtás

8,2
0,4
16,4

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

1
5
10
2

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra
történő belépés segítésére
Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség
támogatása
Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

3,1

3,5

8,1

1,1
1,4

Közösségi Kezdeményezések

2

EQUAL Közösségi Kezdeményezés

1
3

EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

3,1

0,2

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek

1
1
4
6
7
9
4
1
2
7
8
14
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
5

Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a
mezőgazdaságban
Élelmiszergazdaság modernizálása

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési
projektek
Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II.
ütem 2000/HU/16/P/PT/002
Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú
utak, 2002/HU/16/P/PT/008
Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása
2000/HU/16/P/PT/003
Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz
felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007
Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis
2004/HU/16/C/PT/001
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
Gazdaságfejlesztési Operatív Program

99,6
230,3
2,8
11,0
236,1

25,7

Közlekedés Operatív Program

382,1

41,3

1 202,1

5,2

3 502,1

1 008,3

51,7

921,6

Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA

6 269,6

109,1

Társadalmi Megújulás Operatív Program

3 080,3

2 785,8

7,2

45,6

104,5

703,1

170,8

16 664,6

121,9

4 292,8

3 253,5

Államreform Operatív Program

1 245,0

2,9

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

6 840,4

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Környezet és Energia Operatív Program

Végrehajtás Operatív Program
Nyugat-dunántúli Operatív Program

83,6

0,2

0,4

0,1

0,3

0,3

4,1

38,8

77,4

5,3

1,2

32,2

3 934,7

9,5

3,2

66,4

5,4

2,3

8,9

36,7

1 106,7

44,6

78,0

162,7

Észak-magyarországi Operatív Program

24,5

10,1

45,7

122,2

Közép-magyarországi Operatív Program

1,8

22,3

Közép-dunántúli Operatív Program
Dél-dunántúli Operatív Program
Dél-alföldi Operatív Program
Észak-alföldi Operatív Program

Területi Együttműködés

138,7
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Európai Területi Együttműködés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2

Európai Területi Együttműködés HU-SK

263,8

Európai Területi Együttműködés HU-RO

486,4

Európai Területi Együttműködés HU-SER

398,9

Európai Területi Együttműködés HU-CRO

428,3

Európai Területi Együttműködés SEES

146,6

Európai Területi Együttműködés AU-HU

295,9

Európai Területi Együttműködés SLO-HU

68,5

0,7

Európai Területi Együttműködés CES

47,2

3,5

INTERREG IVC
ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program

37,1
101,0

72,6

0,5

25,9
125,5

102,7
6,8

INTERACT 2007-2013

6

9,2

Egyéb uniós előirányzatok

3
6

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

7
1
2
3
6
8
11
13

27,5

265,1

1 346,3

82,2

8,9

318,7

0,1

12,5

239,5

904,1

12,4
2,9

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft
uniós feladatainak támogatása
Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós
támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése
2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok
előkészítése
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

1 123,2

6,0

11,2

0,5

Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása

6 309,9

EU Önerő Alap

8
9

4 634,8

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

217,9

341,0

22 976,2

90,0

665,5

1,1

3 034,1

10 995,3
174,4

8,2

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

1
2
3
4
5
6
7
8

139 598,4

1 162,8

147 919,3

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

51 401,2

113,2

25 501,3

3,7

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

33 515,8

2 218,4

267 678,8

11 008,7

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)
Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)

10

344 773,7

15 569,9

7 191,0

26,6
8 828,9

102 614,8

17 217,0

205 374,4

6 145,3

95 258,8

1 673,2

86 548,6

2 962,0

287,9

20,2

151,8

2 964,7

37,0

1 632,5

10,7

1 342,3

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

6

ETE határmenti programok 2014-2020

1
2
3
4
5
6
7
11

SKHU ETE program

2 295,3

ROHU ETE program

689,4

HU-SER IPA program

657,4

1,9

1 396,5

11,7

HU-CRO ETE program

819,2

56,7

2 254,4

138,1

1 861,0

68,2

544,4

1,0

831,8

84,8

396,7

123,3

570,2

450,4

149,1

156,8

106,1

89,9

36,2

39,8

41,8

8,0

51,1

22,1

3,6

0,2

1,6

1,6

AU-HU ETE program
SI-HU ETE program
ENI programok

19,9

Vidékfejlesztési és halászati programok

2

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

1
2
3
4
3

I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat
versenyképességének javítása
II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése
III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a
diverzifikáció ösztönzése
IV. tengely: Leader programok
Halászati Operatív Program
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2,8

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

66,1

Technikai segítségnyújtás (V. tengely)

31,6

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

0,2

0,1

834,2

83 376,9

Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

1
2
3
14

93 158,9

Vidékfejlesztési Program
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása

869,4
2 290,6

130,2

544,2
450,9

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

1
2
3
15
17

Uniós programok árfolyam-különbözete

100,0

Egyéb EU által nem térített kiadások

1,5

ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai

6,3

470,8

140,1

112,3

SAPARD intézkedések

0,4

Alapok alapja pénzügyi eszközök

1
2
3

169,7

Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök
Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök

84 820,8

3 845,7

2 914,6

5 852,5

49,1

297,8

Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

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

Bevétel

Egyenleg

20 162,5

531,4

-19 631,1

111 916,0

10 329,9

-101 586,1

1 764 449,7

84 080,8

-1 680 368,9

1 896 528,2

94 942,1

-1 801 586,1
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Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1

4 129,2

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

1

37,1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

18 770,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 677,3

Dologi kiadások

4 187,0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 916,4

Egyéb működési célú kiadások

1 622,6

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

123,3

Beruházások

36,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

3

40 319,0

Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei
Működési költségvetés

1
1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

86 237,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 365,4

Dologi kiadások

41 777,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 406,5

Egyéb működési célú kiadások

8 587,8

16 644,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

Beruházások

7 630,6

Felújítások

3 835,5
298,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások
5 786,1

Nemzeti Sportközpontok

1

14 546,5

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

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

2 787,6
629,3
22 657,5
8,5
227,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
4

74 244,3

Beruházások

505,9

Felújítások

41,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
696,8

Egyéb kulturális intézmények

1

334,0

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

1 716,6
345,1
1 704,6
40,7

Felhalmozási költségvetés

6
5

2 971,3

Beruházások
381 108,0

Egyetemek, főiskolák

1

15 934,4

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

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

263 712,5
54 647,7
210 461,2
33 896,3
4 566,6

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások
Felújítások

66 794,4
9 599,2

12. szám
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2018. évi teljesítés

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
966,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyéb oktatási intézmények

1

8 384,5

Oktatási Hivatal

1

12,1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

10 855,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 203,7

Dologi kiadások

3 535,3

Egyéb működési célú kiadások

7,5

Felhalmozási költségvetés

6
8
7

619,9

Beruházások

1,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó
intézmények
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

1
1

4 326,4

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

2 626,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

567,8

Dologi kiadások

782,0

Egyéb működési célú kiadások

20,2

Felhalmozási költségvetés

6
8

277,4

Beruházások
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

1

9,4

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

164,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36,9

Dologi kiadások

97,5

Felhalmozási költségvetés

6
8
9

42,6

Beruházások

4,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások
VERITAS Történetkutató Intézet

1

22,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

276,4
59,2
291,3
60,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
10

Beruházások

180,8

Felújítások

116,4

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

1

11 594,7

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1

24 174,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

11 554,8
1 561,7
10 225,3
9 374,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

16 625,5

Beruházások

48,0

Felújítások

0,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
714 537,8

Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

1

Működési költségvetés

1
2
3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

329 535,0
67 872,1
310 655,8

17 402,3
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millió forintban
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4
5
2

2018. évi teljesítés

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

617,1
9 655,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

28 743,9

Beruházások

7 074,5

Felújítások

814,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
1 737,7

Országos Sportegészségügyi Intézet

1

70,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 284,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

254,4

Dologi kiadások

867,8

Egyéb működési célú kiadások

36,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
11

991,9

Beruházások

1 522,7

Felújítások
7 380,6

Közgyűjtemények

1

2 078,0

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

13 089,8
2 611,3
10 842,4
3 096,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
12

Beruházások

8 007,1

Felújítások

3 676,4
0,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 863,9

Művészeti intézmények

1

6 329,4

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

9 817,9
2 013,7
11 862,6
39,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
13

13 282,7

Beruházások

40,3

Felújítások

2 814,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
162,5

Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

120,8
22,4
264,1
0,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
14

122,1

Beruházások

1,1

Felújítások
Országos Mentőszolgálat

1

45 887,6

45,9

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

33 675,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 183,5

Dologi kiadások

9 363,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

17,7
0,3

Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások

3 932,3
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7
8
15

2018. évi teljesítés

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

Működési
kiadás

6,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
1,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

96,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19,8

Dologi kiadások

25,0

Egyéb működési célú kiadások

0,1

Felhalmozási költségvetés

6
16

6,5

Beruházások
6 803,1

Országos Közegészségügyi Intézet

1

2

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

4 335,0
800,4
11 909,3
142,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
17

1 890,8

Beruházások

12,4

Felújítások
13 941,7

Országos Vérellátó Szolgálat

1

2

Személyi juttatások

5 498,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 120,0

Dologi kiadások

8 725,5

Egyéb működési célú kiadások

172,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
18

365,6

Beruházások

267,3

Felújítások
Klebelsberg Központ

1

35 183,4

45 671,6

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

433 694,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

90 200,7

Dologi kiadások

90 891,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 016,0

Egyéb működési célú kiadások

8 235,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
19

Beruházások

36 545,7

Felújítások

22 545,9
172,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
3 411,7

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1

40,5

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

1 584,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

318,6

Dologi kiadások

889,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

947,0
1 390,1

Felhalmozási költségvetés

6

119,6

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás

2
3
4

1,2

Működési költségvetés

1
2
3
5

2

537,1

Működési költségvetés

1
2
3
5

20

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
67,6

Felújítások
Magyar Nyelvstratégiai Intézet

1

Működési
bevétel

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás

23 100,5

270,7

253 767,1

1 539,8

6 416,7

1,1

1498
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szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

5

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

3 991,3

8,1

Felsőoktatás speciális feladatai

833,0

4,8

Lakitelek Népfőiskola támogatása

625,0

Köznevelési szerződések

3

2018. évi teljesítés
Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Felsőoktatási feladatok támogatása

1
2
3
4
6

Kiválósági támogatások

675,9

65,2

3,2

Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap

138,4

346,8

103,0

Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

4

11,0

1 260,5

35,0
507,7

Köznevelési feladatok támogatása

4
5
9
11
12
13

Köznevelés speciális feladatainak támogatása

1 042,5

5,9

130,6

Nemzeti Tehetség Program

2 231,7

42,6

15,7

Tarpai sportkollégium támogatása

100,0

2,0

Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása

468,5

Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása
Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények
központi előirányzata
Egyéb feladatok támogatása

5
1
2

I. világháborús centenáriumi megemlékezések
Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások
emlékéve programjainak támogatása
Peres ügyek

4
5
6
7
15
18

4 259,9

5,0

392,5

12,6

970,0
37,6

17 285,9

30,0
23,7

2 044,4

Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek

50,0

László Gyula Intézet támogatása

77,0

3,0

Hangszercsere program

86,0

338,6

"Útravaló" ösztöndíj program

0,1

0,5

Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

1
2
3
4
19

Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

786,4

65,0

55,1

Határon túli kulturális feladatok támogatása

113,3

0,9

14,2

Határtalanul! program támogatása
Határon túli köznevelési feladatok támogatása
Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
Maradványelszámolás

20
8

1 347,9

0,5

8,8

335,0

9,1

43,6

0,3

15,1

9,7

Nemzetközi kapcsolatok programjai

1
2
3
5

1 271,8

4,7

Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

398,9

13,4

Waclaw Felczak Alap

615,0

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

6,2

Kétoldalú munkatervi feladatok

2
10

Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok
Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

2
9

Kulturális szakdiplomáciai feladatok

10,4

EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

6

EU-tagságból eredő együttműködések

2
11

EU-tagságból eredő kulturális együttműködések

15,4

Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

1
3
5
17
21
12

Filmszakmai támogatások

162,0

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása

230,8

Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális
fesztiválok és események támogatása
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti
orgonáinak restaurálása
Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás

768,0
11,0

0,1

19,8

11,0

27,9

178,5

266,0

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7
1

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

928,1

0,3

363,1

27,9
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6
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

875,5

1,5

86,0

5,9

Csoóri Sándor Alap

5 776,1

0,1

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

1 160,0

Közművelődési szakmai feladatok
Kulturális szakemberek továbbképzése

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
606,4

282,7
20,0

Művészeti tevékenységek

1
2
4
5

A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása

300,0
21,0

Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése

10
11

Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

1 060,1

4,3

679,1

Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok
(működési és művészeti pályázatok)
Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

1 442,1

8,1

0,2

264,5

1,6

30,4

2 523,3

1,0

632,2

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

12
13

A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása

14
15

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

1 406,0
1 953,0
67,7
30,0
1,3

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

3

Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

2
3
4
5
6
7
16
1
3
6
7
17

Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap

3,0
90,6

1,5

Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

459,9

2,4

31,5

Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása

823,9

0,1

0,6

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő
hozzájárulás
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai
feladatok támogatása
Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
Családpolitikai Programok
Családpolitikai célú pályázatok

243,3

52,4
194,0

12,6

1 536,4

60,3

47,0

0,7

232,5

Egyes szociális pénzbeli támogatások

1
6
7
18
19

1 408,8

20,4

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

777,1

5,1

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

692,3

1,3

135,2

0,5

109 455,8

1 332,0

2 066,5

20,6

1 043,4

14,9

9 999,1

204,1

12,6

1,6

Gyermekvédelmi Lakás Alap

11,6

Szociális célú humánszolgáltatások

1
4
7
8
9
10
11
20
3
4

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a
Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási
szerződésekkel történő finanszírozása
Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és
gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel
összefüggő támogatások
Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított
ágazati pótlék
Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési
támogatása
Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb
bérintézkedés
Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális
programok
Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb
esélyteremtési programok támogatása
Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont
működésének támogatása

261,5

22,1

1 558,1

10 599,8

177,9
51,8

0,7

2,0
0,7

0,6
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2018. évi teljesítés

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok
támogatása
Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció
támogatása
Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

306,8

5,0

583,5

1,7

110,0

617,0

1,1

114,0

Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat
ellátó lakóotthonok támogatása
PHARE Programok

189,9

166,0

2 792,0

HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi
integrációja)
Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos
helyzetű fiatalok társadalmi integrációja)
A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása
PHARE támogatás (HU 0008-02)

0,4

148,7

0,1

Egészségügyi ágazati előirányzatok

2
3
6
8

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

1 239,6

Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások

2 425,6

Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása
A betegbiztonság növelésével és a struktúra átalakításával
kapcsolatos támogatások
MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház
közös fejlesztése
Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

12
13
19
20

Patika hitelprogram kamattámogatása
Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének
támogatása
Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása

24
25
26
27
28
29

36,3

961,4
843,7

4 119,9
0,3

44,7
1 415,4
1 283,8

4 188,0

6 257,6

Egészséges Budapest Program

494,8

20 823,9

Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő
támogatása
A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása

245,6

54,4

51,8

1 048,2

Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok

320,0

33,0

58,9

1,1

Természetes fogamzássegítés

23

965,2
2 000,0

530,9

Sporttevékenység támogatása

4
5
6
1
2
7
8
10
23
24
25
28
29
30
34
35
38
24

Versenysport támogatása

9 624,7

49,9

51,1

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

7 512,4

6,7

2 410,8

3 209,6

13,1

26,4

3 165,6

412,8

89,2

Fogyatékosok sportjának támogatása

582,9

1,0

12,1

Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása

384,3

Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
Utánpótlás-nevelési feladatok

Szabadidősport támogatása
Diák- és hallgatói sport támogatása

537,3

Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

119,8

A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten
történő megrendezésének támogatása
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása
Magyar Természetjáró Szövetség támogatása
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

11

97,6

583,0

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése
és projektjei
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása
Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása

Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

0,8

11,2
1,4

24,5

2,3

1,9
0,8

12 496,1

35,2

581,9

4 974,7

11,0

425,3

3 315,0
495,6

0,3

5,0

34,6

724,3

0,8

10,0
45,6

50,0
25,7

4,9
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2
12
14

7
12
16
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39
40
41
42
43
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46
47
48
49
50
51
52
53
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartása
Magyar Sport Háza támogatása

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

165,5

1,8

8 369,7

23,4

178,7

9,5

100,1

3,1

Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása

6

17
18
21
29
30
31
32
33
34
35
36

2018. évi teljesítés

Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése
Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

12,0

Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

17,5

2 479,3

8,0

400,0

Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

44,0

Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

375,1

Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete

1,3

142,5
410,6

Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének elszámolásai

3,3

3,3
5 145,0

Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

793,9

Tornaterem-építési program
Tanuszoda-fejlesztési program

32,2

2 820,3

A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása

345,0

A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása

300,0

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás

495,3

Gödöllői uszoda beruházás
Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás
Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és
üzemeltetésének támogatása
Központi Birkózó Akadémia

249,1
3 287,7

89,1

30,2

225,0

Veszprémi uszoda beruházás

102,5

Kültéri sportparkok fejlesztése

162,4

Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

966,5

10 633,0

7,0

Rákosmenti multifunkcionális csarnok

10,1

Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok

76,5

Szeged multifunkcionális csarnok

49,2

50,8

Pécsi Utánpótlás Akadémia

1,0

388,0

Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése
Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés

4,2

295,8

511,2

Népliget rekonstrukció

108,1

Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése

310,1

Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések

23,5

652,5
1 436,6

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

419,9
41,9

673,0
66,7

Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása
Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok

996,5

Szegedi Ifjúsági Centrum

376,5

3 700,5

Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása

101,6

4 880,9

200,0

1 043,3

53,1

1 526,6

50,0

Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai
TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása
Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek
támogatása
Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása
Az országos jégcsarnok-fejlesztési program támogatása
A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges
új iskola és tornaterem
Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek
támogatása

6 500,2

683,5

Szeged - Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése
Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása

3 105,2
9,8

162,0
25,3

55,0
293,4

36,4

2 678,2
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése

49,4

Biatorbágyi Általános Iskola beruházása

117,7

Működési
bevétel

118,1
87,1
3 755,9

Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása

25

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása

1 971,9

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

1 084,3

8 212,4

0,2

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

2
22

4 088,9

Köznevelési intézmények felújítása, beruházása
2,9

Óvodai férőhelybővítés pályázat

26

0,2

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

1
2
14
2

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért
Autizmus Alapítvány

184,3
30,8

Kulturális alapítványok, közalapítványok

10
12
27
28
30

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

1 298,1

2,0

91,6

52,0
8,4

94,5

0,6

0,5

14 745,6

48,0

352,4

Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

22

Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2

Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok támogatása
Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

127,7

2,3

2

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

109,1

0,5

23

3
4
5
6
24

450,0
55,0

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása

28,0

Rákóczi Szövetség támogatása

50,0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

1
2
3
4
5
6
7
8
25

Magyar Vöröskereszt támogatása

100,1

Magyar Rákellenes Liga támogatása

30,0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
működési támogatása
Magyar ILCO Szövetség támogatása

47,1
29,6

0,4

Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

43,3

6,7

Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona

30,0

Rákbetegek Országos Szövetsége

20,0

Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért

40,0

Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

5
6
7
8
9
10
11
12
13
21
23

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

186,1

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

151,3

2,0

184,6

10,0

182,3

7,6

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

185,1

9,5

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

24,0

Siketvakok Országos Egyesülete

27,0

0,2

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

78,9

0,9

612,3

13,2

Dévény Anna Alapítvány

61,5

42,2
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25
26
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2
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Kézenfogva Alapítvány

14,6

Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

14,6

Afázia Egyesület
Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Egyesülete
Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek

Működési
bevétel

7,2

0,2

7,0

0,4

263,3

32,6

Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
és közösségi programok támogatása
Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása

88,7

0,2

Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatása

95,0

Sportköztestületek támogatása

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

3,0

5,0

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

1

Phare programok

3
4
35
39
46

PHARE forrás, Információs technológia az általános iskolában
Hazai társfinanszírozás, Információs technológia az általános
iskolában
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása
Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját
elősegítő programok
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

47
48
50

0,2
95,2
9,5

0,7

2 498,5

37,7

198,5

14,7

40 246,5

76,2

44,6

7,8

2 428,9

Kulturális szakmai feladatok támogatása

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
18
20
22
51
59

Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis

573,6

Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása

160,7

Emlékpont Központ támogatása

6 282,7
2,7

158,0

22,0

Modern Opera beruházása
Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek
támogatása
A TIT Budapesti Planetárium épületének felújítása
Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása
A Budai Vigadó felújításának támogatása
Makovecz Imre Alap
Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást
ellátó új épületének beruházása, Lakitelek
Bartók Év

8,5
136,0
2 439,1

101,4

33 637,6

85,8

317,9

6,0

2 118,0
1,1

4,1

3,4

799,7

5,1

Kodály-év

19,8

7,5

A Fonó Budai Zeneház felújítása

10,5

39,5

Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések

43,9

217,1

Arany János-emlékév programjainak támogatása

0,6

985,0

Thália Színház és Mikroszkóp Színpad fejlesztésének támogatása

2 060,0

Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány fejlesztéseinek támogatása
Fejezeti általános tartalék
Társadalmi felzárkózást segítő programok

1
4
5
6
7
9
10
11
12

2 654,0

Roma Szakkollégiumi Hálózat

102,1

1,1

54,2

0,3

Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő
programok, szakkollégiumok
Felzárkózás-politika koordinációja

342,8

1,7

Roma ösztöndíj programok

859,9

Roma kultúra támogatása

Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések
Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és
Kulturális Központ
Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ
Roma nemzetiség pályázatainak támogatása

205,4

22,4
0,6

0,7
66,5

11,5

35,4

11,3

495,5

385,0
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millió forintban
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13
14

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

Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása
Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Központi kezelésű előirányzatok

21
1

2018. évi teljesítés
Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

361,2
165,9

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

1

Családi támogatások

1
2
3
4
5
6
7
8
2

310 532,8

Családi pótlék

775,2

5 919,2

0,4

Gyermekgondozást segítő ellátás

59 942,7

124,1

Gyermeknevelési támogatás

Anyasági támogatás

11 812,8

26,3

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

2 719,8

0,6

Életkezdési támogatás

6 844,2

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

3 848,7

0,3

Gyermektartásdíjak megelőlegezése

1 072,9

515,5

Korhatár alatti ellátások

1
2
3

Szolgálati járandóság

74 305,6

Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék

18 554,4

3,3

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

1
2
3
4
5
6
7
8
4

Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése
Mezőgazdasági járadék

8 146,9
1 471,3

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka

35 066,2

14,8

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

15 513,8

2,2

2 505,1

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

27,2
317,3

2,2

59 142,8

224,1

Különféle jogcímen adott térítések

1
2
4
5

17 868,0

Közgyógyellátás
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

5 400,0

Folyósított ellátások utáni térítés

1 816,1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1
2
4
1

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek

18,4

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába
tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

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

0,8

1 052,0

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

3 583 497,2

1 305 455,3

-2 278 041,9

498 467,9

154 773,7

-343 694,2

244,2

0,0

-244,2

4 082 209,3

1 460 229,0

-2 621 980,3

12. szám
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XXI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
1

220,7

Miniszterelnöki Kabinetiroda

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

2 572,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

581,5

Dologi kiadások

286,8

Egyéb működési célú kiadások

169,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
2

4,2

Beruházások

0,5

Felújítások
189,9

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39,5

Dologi kiadások

146,9

Egyéb működési célú kiadások

225,8

Felhalmozási költségvetés

6
20

190,9

Személyi juttatások

2,8

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Célelőirányzatok

1
2
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21

Kormányfői protokoll
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos
feladatok
Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
Tihanyi Alapítvány támogatása
Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális
értékek megőrzése és fejlesztése
A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati
feladatok
E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása

52,3

158,8

28 185,5

136,0

1 086,9

0,3

235,1

78,7

8,8

29,3

21,0

298,2

1,8

455,0
6,6
1 572,4

6,9

Turisztikai célelőirányzat

17 308,4

491,5

2 272,3

757,8

Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

17 826,3

4,8

51 875,6

868,8

Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével
összefüggő feladatok
Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program
Kiskörei Vízierőmű környezetének turisztikai és sportcélú
fejlesztése
Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtése
Magyar Corvin-lánc Testület támogatása

591,9

352,5

13,0

983,5
240,6

122,9

471,6

45,0

99,7

Központi kezelésű előirányzatok

1
1

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek és kiadások
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggakorlása
alá tartozó társaságok támogatása

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

71,3

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

72 084,2

1 316,6

-70 767,6

Hazai felhalmozási költségvetés

56 335,2

1 626,6

-54 708,6

0,0

0,0

0,0

128 419,4

2 943,2

-125 476,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXI. fejezet összesen
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XXII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
1

450,5

Miniszterelnöki Kormányiroda

1

127,1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

947,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

200,6

Dologi kiadások

165,7
1,1

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
2
19

3,3

Beruházások
1 739,4

Szerencsejáték Felügyelet

1,7

44,8

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Célelőirányzatok

1
3
4
5
6
7
8
9

Felelős játékszervezési tevékenység támogatása
Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

1 159,1
950,1

Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása

219,8
37,7

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének
megtérítése
Beruházás Előkészítési Alap
Nemzetközi tagdíjak
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
működtetése
NFSI N. Kft. működési támogatása

14
16
19

0,7
52,7

11 410,2

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése
Oktatási, kulturális és sport PPP-programok

10
11
12
13

21,6
116 699,9

Autópálya rendelkezésre állási díj

4 664,2
4 170,7

0,4

62,3

2,0

8,1

45,0

349,6

88,6

45,0

44,5

Állami többletfeladatok

49,8

0,5

0,4

8,8

Kulturális célú kiadások

20

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

689,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

159,2

Dologi kiadások

172,4
5,9

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7

11,4

Beruházások

0,3

Felújítások
20. cím összesen:

21

1 027,3

0,4

Központi kezelésű előirányzatok

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és
kiadások
Szerencsejáték koncessziós díj

4 633,0
1 246,7

Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja

204,9

Infrastruktúra koncessziókból származó díj

1 617,3

Osztalékbevétel

1 072,8

Egyéb bevételek
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
bérfejlesztésének ellentételezése
Az MFB Zrt. működésének támogatása
Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói,
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások

970,5
400,0
78,1

11,7

8,8

12. szám
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9
11
2
3

2018. évi teljesítés

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

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
támogatása
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
tőkeemelése, pótbefizetése
Peres ügyek
Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének
megtérítése

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

33 868,6
7 960,9
2 346,7
4 623,5

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

186 166,3

9 377,2

-176 789,1

8 066,4

225,0

-7 841,4

0,0

0,0

0,0

194 232,7

9 602,2

-184 630,5
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szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2018. évi teljesítés

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

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1

158,6

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

1 394,6

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

297,0

Dologi kiadások

486,6

Egyéb működési célú kiadások

145,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
2

6,5

Beruházások

32,1

Felújítások

20,4

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

45,8

Fejezeti tartalék

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

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

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

2 369,0

158,6

-2 210,4

52,5

6,5

-46,0

0,0

0,0

0,0

2 421,5

165,1

-2 256,4

12. szám
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XXXI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1

1 367,5

Központi Statisztikai Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 483,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 202,0

Dologi kiadások

2 461,2
1,1

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8
4

Beruházások

314,5

Felújítások

265,8
16,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
KSH Könyvtár

1

12,5

0,6

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

157,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33,2

Dologi kiadások

43,2
0,2

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
5

35,8

Beruházások

2,0

Felújítások
KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1

349,3

0,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

192,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

42,9

Dologi kiadások

58,8
0,5

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
6

28,9

1,7

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
3

Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatása
Fejezeti általános tartalék

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

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

753,9

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

10 430,4

1 729,3

-8 701,1

636,3

30,2

-606,1

0,0

0,0

0,0

11 066,7

1 759,5

-9 307,2
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XXXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1

77,2

MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

1

15,6

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

6 684,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 184,6

Dologi kiadások

333,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

44,4

Egyéb működési célú kiadások

86,2

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

51,7

Beruházások

4,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
MTA Könyvtár és Információs Központ

1

4 937,6

2,5

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

511,2
108,7
5 029,9
40,3

Felhalmozási költségvetés

6
3

63,5

Beruházások
MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

1

19 732,2

721,4

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

22 905,9
4 751,4
13 938,1
538,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
4

10 099,6

Beruházások

3 174,6

Felújítások

23,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások
704,7

MTA Támogatott Kutatóhelyek

1

22,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

3 091,2
651,4
1 157,3
30,3

Felhalmozási költségvetés

6
5

367,9

Beruházások
MTA egyéb intézmények

1

1 269,6

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

1

904,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

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

485,1
94,3
1 401,3
39,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
2

346,9

Beruházások

481,3

Felújítások
366,9

MTA Jóléti intézmények

1

Működési költségvetés

1
2
3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

355,5
71,8
255,5

12. szám
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XXXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

Beruházások

83,9

Felújítások

33,3
0,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
50,6

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

1

1,2

Működési költségvetés

1
2
3
2

156,3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35,4

Dologi kiadások

71,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
4

Beruházások

24,4

Felújítások

79,3

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

11,1

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2,3

Dologi kiadások

7,1

Felhalmozási költségvetés

6
6

2018. évi teljesítés

0,7

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
3
5
7
8
9
10

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

80,9
88,4

1,0

209,7

3,2
16,5

Infrastruktúra fejlesztés
7,3

Fiatal kutatók támogatása
Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak
Posztdoktori támogatások
Szakmai feladatok teljesítése

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

30,6

14,1

7,3

75,2
6,3

6,3

109,2

104,1

Kiadás

Bevétel

Hazai működési költségvetés

64 650,3

27 277,2

-37 373,1

Hazai felhalmozási költségvetés

14 865,7

1 682,5

-13 183,2

0,0

0,0

0,0

79 516,0

28 959,7

-50 556,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXIII. fejezet összesen

Egyenleg
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XXXIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1

MMA Titkársága

1

342,1

MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

1

2 796,4

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

3 861,3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

344,5
1 662,4

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

45,0

Felhalmozási költségvetés

6
2

3 380,3

Beruházások
Magyar Építészeti Múzeum

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

137,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30,1
80,8

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

355,5

Felhalmozási költségvetés

6
3

31,7

Beruházások
0,9

MMA Kutatóintézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22,3
110,2

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

5,0

Felhalmozási költségvetés

6
8
4

101,2

Személyi juttatások

32,6

Beruházások

1,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
3
6
7
8
11
13
14
20

Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása
Magyar Művészetek Háza programok
Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak
Kutatási tevékenység támogatása
Pályázati alapok

98,2

0,3

137,2

0,4

5,2
28,2

2,6

169,3

2,7

48,2

Pesti Vigadó művészeti programok
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

1 184,5

15,1

84,0

15,8

MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója

330,1

2 795,2

Makovecz Emlékközpont

176,1

0,4

Nemzeti Szalon programjai

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

9 016,8

364,1

-8 652,7

Hazai felhalmozási költségvetés

6 257,0

2 796,4

-3 460,6

0,0

0,0

0,0

15 273,8

3 160,5

-12 113,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXIV. fejezet összesen

12. szám
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Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS HIVATAL
1

2 273,3

NKFI Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

1 448,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

362,7

Dologi kiadások

918,0

Egyéb működési célú kiadások

911,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
2

51,6

20,0

Beruházások

2,5

Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
5

Nemzetközi tagdíjak

3 715,0

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság támogatása

2 572,6

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

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

43,3

233,9

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

9 928,4

2 316,6

-7 611,8

256,4

51,6

-204,8

0,0

0,0

0,0

10 184,8

2 368,2

-7 816,6
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Működési
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Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1

Devizahitelek kamatelszámolásai

1
2

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata

20 686,3

Egyéb devizahitelek kamata

1
3
2

Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek
felé
Egyéb devizahitelek

152,6
562,1

Devizakötvények kamatelszámolásai

1

Nemzetközi devizakötvények

1
2

175 395,9

Devizakötvények kamata
Belföldi devizakötvények

1
3

Devizakötvények kamata
Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai

2

4 190,1

303,8

-490,8

-690,3

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1

Forinthitelek kamatelszámolásai

1

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata

2

25 575,9

Államkötvények kamatelszámolása

1

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

1
2
2
3

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai
Lakossági kötvények

620 089,5

110 920,3

126 378,8

9 839,1

Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

7,8

Kincstárjegyek kamatelszámolásai

1
2
4
5

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása
Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

845,2

3,1

75 035,1

87,9

-66,5

Repóügyletek kamatelszámolásai

79,7
-18,6

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai

3

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

1

Jutalékok és egyéb költségek

1
2
2
3

Deviza elszámolások

2 459,9

Forint elszámolások

26 845,1

Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások

1 936,0

Adósságkezelés költségei

1 191,7

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

20,2

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

1 080 794,7

120 545,2

-960 249,5

Hazai felhalmozási költségvetés

0,0

0,0

0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés

0,0

0,0

0,0

1 080 794,7

120 545,2

-960 249,5

Hazai működési költségvetés

XLI. fejezet összesen
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XLII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI
1

Vállalkozások költségvetési befizetései

1
3
4
5
6
7
8
9

380 435,3

Társasági adó
Hitelintézeti járadék

1 873,3

Pénzügyi szervezetek különadója

53 299,2

Cégautóadó

35 254,9

Egyszerűsített vállalkozói adó

54 117,4

Bányajáradék

43 664,8

Játékadó

29 291,5

Ökoadó

1
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18

20 174,6

Energiaadó

5 625,3

Környezetterhelési díj
Egyéb befizetések

309,5

Energiaellátók jövedelemadója

92 251,7

Rehabilitációs hozzájárulás
Egyes ágazatokat terhelő különadó

2,0

668,6
124 947,8

Kisadózók tételes adója
Kisvállalati adó

41 656,8

Közműadó

54 253,8
31,4

Korkedvezmény-biztosítási járulék

12 318,5

Reklámadó

2

9 465,5
59 656,5

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1
2
3
4
5
6
7

Általános forgalmi adó

2 555 284,8

Jövedéki adó

1 111 884,8
25 352,5

Regisztrációs adó

53 799,3

Távközlési adó

233 246,0

Pénzügyi tranzakciós illeték
Biztosítási adó

8,5

39 718,2
18 987,7

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

3

1 373 401,0

Lakosság költségvetési befizetései

1
2
4
5
6

2 177 428,4

Személyi jövedelemadó
Egyéb lakossági adók

12,9

47 895,0

Gépjárműadó

352,9

Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes
jövedelmeinek különadója
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj

7
4

8 583,6
191 035,1

Lakossági illetékek

24,4

Egyéb költségvetési bevételek

1

Vegyes bevételek

8
9
10
2

Kezesség-visszatérülés
Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés

0,2

11 604,3
4 755,6
4,0

Központosított bevételek

1
2
3
4
5
6
5

Egyéb vegyes bevételek

Bírságbevételek

48 877,7

Termékdíjak

79 106,1

Egyéb központosított bevételek
Megtett úttal arányos útdíj

23 260,6
184 076,4

Hulladéklerakási járulékból származó bevétel

13 960,4

Időalapú útdíj

65 536,7

Költségvetési befizetések

1
4

Központi költségvetési szervek

30 431,5

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése

13 250,0

0,3
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XLII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

6

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

33 300,1

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás
Önkormányzatok befizetései

Működési
bevétel

22,8

8 440,5

Uniós programok bevételei

2

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)

1

Folyamatban lévő (GINOP) programok korábbi években teljesített
kiadásainak uniós forrásrendezése
Versenyképesség Közép-Magyarország OP (VEKOP)

1

Folyamatban lévő (VEKOP) programok korábbi években
teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése
Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

1

Folyamatban lévő (IKOP) programok korábbi években teljesített
kiadásainak uniós forrásrendezése
Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

1

Folyamatban lévő (KEHOP) programok korábbi években
teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

1

3

5

6

101 061,8

349 837,7

11 916,4

5 999,0

162 845,1

7 515,6

78 200,9

Folyamatban lévő (EFOP) programok korábbi években teljesített
kiadásainak uniós forrásrendezése
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)

97 487,9

33 562,0

1

Folyamatban lévő (KÖFOP) programok korábbi években
teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése
Vidékfejlesztési Program (VP)

38 995,7

127,4

1

Folyamatban lévő (VP) programok korábbi években teljesített
kiadásainak uniós forrásrendezése
Folyamatban lévő (VP) programok tárgyévi kiadásainak uniós
forrásrendezése
Egyéb programok

52 057,5

4 555,4

31 218,6

45 315,6

Folyamatban lévő egyéb programok korábbi években teljesített
kiadásainak uniós forrásrendezése
Folyamatban lévő egyéb programok tárgyévi kiadásainak uniós
forrásrendezése
Egyéb uniós bevételek

8 487,8

20 681,1

685,8

3 261,7

7

8

10

2
13
1
2
7
2
4

15 699,2

Vámbeszedési költség megtérítése

260 944,4

Uniós támogatások utólagos megtérülése

8

Tőke követelések visszatérülése

1

34,9

Kormányhitelek visszatérülése

27
28
29

Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása
Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása

1 113,5
934,4

Lakástámogatások

1

Egyéb lakástámogatások

31
32

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

21 368,5
90 370,6

171 789,0
35,1

Egyéb költségvetési kiadások

1

Vegyes kiadások

4
6
11
12
19
22
27
28
33
3
4

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

471,8
108,0

Egyéb vegyes kiadások

5 649,9

1% SZJA közcélú felhasználása

8 326,9

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés
Fuvarozók kamattámogatása
Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti
kiegészítő finanszírozása
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési
kötelezettség
MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési
kötelezettség

98,7
2 082,7
0,2
30 318,0

1 388,2
1 899,4

2,5
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Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

5

10
14
16
17
20
34
2

Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

7 103,4
1 799,2
44,3
233,9
0,3
1,3
21,6

Pénzbeli kárpótlás

1
2
3
35

Pénzbeli kárpótlás
Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás
Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei

830,2

0,6

1 890,0

1,5

48,5

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

1

Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

5
2

36

3
4
8
2

Minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása
2018. évi kompenzáció támogatása
Járulék címen átadott pénzeszköz
Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások
Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás

25,2
8,8

1,7

465 532,4
9,0
65 371,4

CEB tagdíj
Bruegel tagdíj
AIIB alaptőke hozzájárulás

2,5
31,1
1 087,6

Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

1
2
37

60 641,9

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek
kiadásai
Nemzetközi tagdíjak

1

3

Kiadások támogatására pénzeszköz átadás
Egészségbiztosítási Alap támogatása

2
3
4
6
9

IDA alaptőke-hozzájárulás
IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása
Egyéb kiadások

1 631,7
44,3
32,9

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

1
2
3
4
41
42

ÁFA alapú hozzájárulás

49 087,3

GNI alapú hozzájárulás

243 708,8

Brit korrekció
Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI
csökkentés
Követeléskezelés költségei

20 987,1
2 686,3
0,1

Alapok támogatása

2
3
5
43
44

XLII . F E J E Z E T

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség
A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő
fizetési kötelezettség
A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési
kötelezettség
Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési
kötelezettség
Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő
fizetési kötelezettség
E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő
fizetési kötelezettség
Kormányzati rendkívüli kiadások

7

2018. évi teljesítés

Bethlen Gábor Alap támogatása

36 319,1

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása

2 508,4

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása

8 286,0

Központi Maradványelszámolási Alap
A SZEVIÉP Zrt. károsultjainak rendkívüli állami kárrendezése

45 419,1

199 825,4
2 663,7
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név
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2018. évi teljesítés

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

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

1 138 998,3

8 473 855,5

7 334 857,2

217 208,1

1 373 401,3

1 156 193,2

0,0

1 053 813,0

1 053 813,0

1 356 206,4

10 901 069,8

9 544 863,4
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Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2018. évi teljesítés

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

1

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek

1
2

11 878,1

Ingatlan értékesítésből származó bevételek

3
4
5
6
2

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
értékesítési bevétele
Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek

3 948,5

Bérleti díjak

2 524,2

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
bérleti díja
Vagyonkezelői díj

4 392,7

0,6

3 004,4

2 935,4

Társaságokkal kapcsolatos bevételek

1
2

2,9

Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel

3

36,9

47 333,0

Osztalékbevételek
Egyéb bevételek

1
2

287,3

Távközlési koncessziókból származó díj
Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek
visszatérülése
Vegyes bevételek

3
4

806,8

4 469,9

1 985,6

321,0

Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek

2

36,6

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

1

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

1
2
4
7
8
13
15
16
17
19
2
1
2
3
3
4

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

99,2

5 438,2
34,7

2 149,9

Budapesti konferencia-központ megvalósítása

24,5

502,9

A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához
kapcsolódó beruházások megvalósítása
Hungexpo fejlesztése

16,2

819,2

A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése
A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló
ingatlanprojektek
A Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő
ingatlanvásárlások- és beruházások
Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és
beruházások
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása,
karbantartása, javítása
Ingatlanok őrzése
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása,
karbantartása
Ingóságok és egyéb eszközök vásárlása

3 825,0
0,7

78,2
8 883,5

80,6
2 341,8

5 451,5

5 637,4
2 340,5
2 000,0
3 811,5
3 175,8

Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése

2

14 049,6

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott
ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások
Dagály Strandfürdő felújítása

Társaságokkal kapcsolatos kiadások

1

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

1
2
2

Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés,
pótbefizetés
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott tőkeemelés

40,7

1 000,0

Állami tulajdonú társaságok támogatása

1
2
3

Az MNV Zrt. működésének támogatása
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok
támogatása
A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.
támogatása

9 377,7

7 600,0
20 283,1
10 000,0
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4
5
6
7
3
3
4
5
6
7
4

2018. évi teljesítés

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

A nemzeti filmvagyon kezelésével és védelmével kapcsolatos
támogatás
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és
tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. támogatása
A Magyar Nemzeti Filmarchívum épületének felújítása céljából
a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. részére
nyújtott támogatás
Tulajdonosi kölcsönök elszámolása
Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő
kiadások
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása
Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása
Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások
Egyéb szerződéses kötelezettségekből eredő kifizetések

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

806,6
3 000,0
4 200,0
886,1

6 000,0

9 946,3

47,8

762,4
924,2
9 259,8

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1
2
3
4
5
6
7

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

3 172,6
81,9

Eljárási költségek
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése

332,7

385,6

5 295,7

ÁFA elszámolás
Átváltoztatható kötvény kamatfizetése
Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása
Egyéb vagyonkezelési kiadások

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

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

27 968,4
303,4

957,0

2 056,0

0,8

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

124 609,4

81 134,0

-43 475,4

60 840,3

2 829,9

-58 010,4

0,0

0,0

0,0

185 449,7

83 963,9

-101 485,8
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XLIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek

1
2
3
4

8 810,3

Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
3 889,6

Haszonbérleti díj

2

Vagyonkezelői díj

170,6

Egyéb bevételek

238,4

1,5

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

1
2
3
4

298,3

Termőföld vásárlás

5 103,4

9 091,0

Életjáradék termőföldért
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

450,0

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1
2
3
4
5
6

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

1 087,1
139,7

Eljárási költségek, díjak
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés
Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése

400,0
1 100,0
419,5

Bírósági döntésből eredő kiadások

1 042,5

Egyéb vagyonkezelési kiadások

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

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

2,3

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

14 028,1

4 298,6

-9 729,5

5 105,7

8 811,8

3 706,1

0,0

0,0

0,0

19 133,8

13 110,4

-6 023,4
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2018. évi teljesítés

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS ALAP
1
2
3
4
6
8
19
20
23

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

36 905,9

3 587,2

2 002,3

207,9

13 250,0

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz

2 200,0

50,0

Kutatási témapályázatok támogatása

5 727,6

673,9

Kutatási Kiválósági Programok

2 133,9

249,6
73 858,4

Innovációs járulék
Egyéb bevételek

1 385,4

Költségvetési támogatás

8 286,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP

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

160,2

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

62 219,7

83 529,8

21 310,1

4 768,6

160,2

-4 608,4

0,0

0,0

0,0

66 988,3

83 690,0

16 701,7
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LXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
1

Aktív támogatások

1
2
4

Szakképzési és felnőttképzési támogatások

24 263,8

8 778,4

14 200,8

15 700,9

Passzív kiadások

1
5
6
8
14

Álláskeresési ellátások

68 147,3

Bérgarancia kifizetések

2 475,2
2 546,5

Működtetési célú kifizetések
Start-munkaprogram

158 509,1

14 491,9

79 690,8

373,0

EU-s elő- és társfinanszírozás

4
25
26

2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak
előfinanszírozása
Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése

64 482,0

232,6

Területi egyéb bevétel

2 092,6

401,9

Központi egyéb bevétel

3 481,9

30,4

411,3

39,7

Egyéb bevétel

1
2
3
31
33
35

Foglalkoztatási és képzési támogatások

Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel

91 664,9

Szakképzési hozzájárulás

402,2

Bérgarancia támogatás törlesztése

197 722,8

Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti
Foglalkoztatási Alapot megillető hányada

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

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

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

349 833,5

360 257,7

10 424,2

39 344,2

704,6

-38 639,6

0,0

0,0

0,0

389 177,7

360 962,3

-28 215,4
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LXV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
2

Költségvetési támogatás

3
3
4
5
7
8
9

36 319,1

Eseti támogatás
Egyéb bevétel

45 419,1

7 707,2

Nemzetpolitikai célú támogatások

34 607,3

4,7
49 562,0

1 695,3

Alapkezelő működési költségei

16,0

Egyéb kiadások
Magyarság Háza program támogatása

203,3

Határtalanul! program támogatása

824,6

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

12,7

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

37 346,5

44 026,3

6 679,8

Hazai felhalmozási költségvetés

49 574,7

45 423,8

-4 150,9

0,0

0,0

0,0

86 921,2

89 450,1

2 528,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXV. fejezet összesen

12. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

1525

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

2018. évi teljesítés

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1
1
2
2
3
5

1 900,3
1 110,2

Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT)
beruházási munkái és biztonságnövelő programja
Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása

1 296,4
1 149,0

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása
RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT
üzemeltetési kiadásai
Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások
támogatása
Alapkezelőnek működési célra

6
7
15

5 326,5
636,8

590,5

143,9

Nukleáris létesítmények befizetései

1
16
18
19

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

22 797,7

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése

2,2

Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése

2 508,4

Költségvetési támogatás

108,9

Egyéb bevételek

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

2 093,6

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

6 107,2

25 417,2

19 310,0

Hazai felhalmozási költségvetés

6 046,4

2 093,6

-3 952,8

0,0

0,0

0,0

12 153,6

27 510,8

15 357,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXVI. fejezet összesen
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12. szám

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

2018. évi teljesítés

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

Működési
bevétel

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1
2
4
6
7
8
9

10 153,3

Alapból nyújtott támogatások

844,8

Működési kiadások
Kulturális célú központi költségvetési szervek működési
kiadásainak támogatása
Egyéb bevételek

40,5

90,9
251,8
9 486,2

Játékadó NKA-t megillető része

151,8

Kulturális adó

2 450,6

Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó
befizetések

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

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

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

11 089,0

12 340,4

1 251,4

40,5

0,0

-40,5

0,0

0,0

0,0

11 129,5

12 340,4

1 210,9

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

2018. évi teljesítés

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1

1 938 321,7

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

2
1

1 325 034,7

Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék

3

Egyéb járulékok és hozzájárulások

2
5

808,1

Megállapodás alapján fizetők járulékai

17 828,4

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher

5
6

4 459,8

Késedelmi pótlék, bírság
Költségvetési hozzájárulások

7

60 641,9

Tervezett pénzeszköz-átvétel

7

Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

3

5 605,7

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

2

Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

1

Nyugellátások

1

Öregségi nyugdíj

1
2
3

2 699 125,0
235 274,5

Nők korhatár alatti nyugellátása
Hozzátartozói nyugellátás

1
2
4

30 075,2

Árvaellátás

345 770,0

Özvegyi nyugellátás
Egyösszegű méltányossági kifizetések

2
5

583,9

Egyszeri segély

35 912,7

Nyugdíjprémium céltartalék

4

Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai

4

Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások

2
3
3

Korhatár felettiek öregségi nyugdíja

4 777,2

Postaköltség

897,2

Egyéb kiadások
Vagyongazdálkodás

1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

1,6

18,2

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

3 352 417,3

3 352 718,5

301,2

Hazai felhalmozási költségvetés

0,0

0,0

0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés

0,0

0,0

0,0

3 352 417,3

3 352 718,5

301,2

Hazai működési költségvetés

LXXI. fejezet összesen
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12. szám

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

2018. évi teljesítés

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

Működési
kiadás

Működési
bevétel

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1

495 358,4

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

2
3

889 875,4

Egyéb járulékok és hozzájárulások

1
2
4
5

30 909,0

Egészségügyi szolgáltatási járulék

285,4

Megállapodás alapján fizetők járulékai

30 626,4

Munkáltatói táppénz hozzájárulás

271,9

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher

4
5
6

174 796,6

Egészségügyi hozzájárulás

2 295,3

Késedelmi pótlék, bírság
Költségvetési hozzájárulások

2

5 400,0

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési
hozzájárulás
Járulék címen átvett pénzeszköz

6
10

465 532,4
65 371,4

Tervezett pénzeszköz-átvétel

7

Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

1
2
3
7

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

608,9

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

6 769,6

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

2 151,5

Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései

1
2
8
1
2
11

29 716,8

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

58 498,9

6 282,7

EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

23,5

Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése

1
2
12
13
2

32,9

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

111,6

Baleseti adó

43 335,1

Népegészségügyi termékadó

40 571,8

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

2

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

1
2

Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély

61 218,9

Táppénz

1
2
3
3

Táppénz
Gyermekápolási táppénz
Baleseti táppénz

99 326,0
5 364,2
12 221,8

Betegséggel kapcsolatos segélyek

4
4
5
6
7

Egyszeri segély
Kártérítési járadék
Baleseti járadék

3

450,0
768,8
8 100,4

Gyermekgondozási díj

176 018,8

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások

286 630,8

Természetbeni ellátások

1

Gyógyító-megelőző ellátás

1
2
3
4

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

135 374,9

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

26 549,4

Fogászati ellátás

32 068,6

Otthoni szakápolás

5 757,6

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

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

5
8
13
15
17
18

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

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

2
3
4

2018. évi teljesítés
Működési
bevétel

Működési
kiadás
8 546,9

Művesekezelés

23 921,1

Célelőirányzatok

93 213,0

Mentés

43 764,7

Laboratóriumi ellátás

27 957,8

Összevont szakellátás

909 176,7

Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

3 983,5
125,5

Anyatej-ellátás
Gyógyszertámogatás

1

357 803,9

Gyógyszertámogatás kiadásai

5

Gyógyászati segédeszköz támogatás

1
2
3

8 064,6

Kötszertámogatás
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása
Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás

6
7

5 050,4

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

1
2
4
5

Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások
Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető
egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

4

16 215,8
412,0

Sürgősségi ellátás EGT-n kívül

4

368,2
60 615,0

138,5
2 941,3

Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

1
2
3
7
8

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

2 415,8

Postaköltség

3 045,0
553,7

Egyéb kiadások

3

Gyógyszertárak juttatása

4 100,0

Gyógyszertárak szolgáltatási díja

4 500,0

Vagyongazdálkodás

1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás

5

7,7

17,3

Egészségbiztosítási költségvetési szervek

1

1 251,6

Központi hivatali szerv

1

37,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

3 655,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

805,2
1 976,9

Dologi kiadások

482,6

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
8

422,0

Beruházások

6,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

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

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

2 433 691,8

2 350 094,4

-83 597,4

428,3

37,8

-390,5

0,0

0,0

0,0

2 434 120,1

2 350 132,2

-83 987,9
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2018. évi teljesítés

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

Központi alrendszer

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Kiadás
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
Központi alrendszer összesen

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Bevétel

Egyenleg

16 889 882,9

16 889 882,9

0,0

2 591 728,9

1 893 411,0

-698 317,9

1 892 448,6

1 139 175,6

-753 273,0

21 374 060,4

19 922 469,5

-1 451 590,9

12. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY
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2. melléklet a 2019. évi LXXIX. törvényhez

„A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" cím előirányzatainak és pénzforgalmi
teljesítésének alakulása
millió forintban
Sorszám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

154 437,3

154 348,5

154 348,5

1.1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

145 262,3

145 812,1

145 812,1

1.2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

1.3

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

76,3

46,6

46,6

100,0

106,1

106,1

1.4

Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása

4 891,3

4 891,3

4 891,3

1.5

A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

987,0

364,0

364,0

1.6

Polgármesteri illetmény támogatása

3 120,4

3 128,4

3 128,4

2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

192 632,7

181 135,0

181 135,0

2.1

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők
bértámogatása

157 878,2

152 863,0

152 863,0

2.2

Óvodaműködtetési támogatás

22 893,2

23 227,7

23 227,7

2.3

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

500,9

411,3

411,3

2.4

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

11 360,4

4 633,0

4 633,0

3.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak
támogatása

157 322,8

144 789,4

144 772,1

3.1

Szociális ágazati összevont pótlék

16 505,6

14 744,7

14 727,4

3.2

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

35 012,5

35 007,9

35 007,9

3.3

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

45 577,8

46 720,8

46 720,8

3.4

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások,
valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

23 622,4

25 180,9

25 180,9

3.5

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

36 604,5

23 135,1

23 135,1

4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

79 304,7

77 725,1

77 725,1

4.1

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

72 634,3

74 398,1

74 398,1

4.2

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

6 670,4

3 327,0

3 327,0

5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

38 482,6

37 801,6

37 755,2

5.1

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti
szervezetek támogatása

22 017,0

22 016,0

21 981,6

12 860,6

12 860,6

12 860,6

3 605,0

2 925,0

2 913,0

622 180,1

595 799,6

595 735,9

5.2
5.3

Kulturális illetménypótlék

Összesen
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3. melléklet a 2019. évi LXXIX. törvényhez
„A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai” cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forintban
Sor- szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1.

Működési célú támogatások

1.1

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1.2

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása

1.8

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű
közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása

1.9

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

1.10
1.10.1
1.10.1.1
1.10.1.2
1.10.1.3

Önkormányzatok rendkívüli támogatása
A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása
Vissza nem térítendő támogatás
Visszatérítendő támogatás
Vissza nem térítendő támogatás a Szoctv. 45. §-a szerinti kifizetésekhez

1.10.2

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel
visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

6,0

1.10.2.1

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel
visszterhes kamattámogatása

0,0

1.10.2.2

Pénzügyi gondnok díja

1.11

Önkormányzati elszámolások

24 150,0

26 293,1

4 500,0

4 500,0

26 280,8
4 499,5

100,0

1 273,1

1 269,0

1 870,0

1 870,0

1 870,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

2 050,0

2 050,0

2 050,0

50,0

100,0

99,8

300,0

300,0

300,0

280,0

200,0

193,5

3 000,0

4 000,0

3 999,0

11 000,0

7 674,8

7 642,3
7 636,3
6 521,5
154,6
960,2

6,0
13 501,0

35 585,5

2 440,6

1.11.3

Önkormányzati elszámolások előirányzat terhére teljesíthető kifizetések

2 109,0

1.11.3.1

A költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési
évben keletkező pótigény összege

1 778,9

1.11.3.2

Az önellenőrzés, a kincstári felülvizsgálat, illetve az ÁSZ ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatokat
pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege

1.11.3.3

Az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi önkormányzatokat megillető
ügyleti és késedelmi kamat összege

1.11.3.4

Az Áht. 83. § (6a) bekezdésében felsorolt, költségvetési évet megelőző éveket terhelő kötelezettségek
költségvetési évben történő teljesítése esetén a költségvetési évet megelőző évben felfüggesztett
támogatások összege

47,5

1.11.3.5

A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az előző években
jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó kötelezettségvállalások

0,0

1.11.3.6

A prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény
szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések

26,0

1.11.3.7

Az önellenőrzés és a kincstári felülvizsgálat során a helyi önkormányzat javára megállapított visszatérítés
összege

0,0

1.11.4

2017. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. pontjában szereplő azon költségvetési támogatások le nem
hívott részének forrása, amelyek esetében a tárgyévet megelőző évben csak az előleg kifizetése történt meg

255,8
0,8

310,0

1.11.5

Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása

4,8

1.11.6

Az előirányzat szolgál

2,2

1.11.6.1

a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos Szoctv. 38. § (5) bekezdése
alapján az adósságkezelési szolgolgáltatásban részesülő személy részére járó lakásfenntartási támogatásra,
valamint az 55/A. § alapján járó adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összegek 90 %-ának fedezetéül

0,0

1.11.6.2

A "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által
felvett kölcsönökhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm.rendelet alapján
kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg fedezetéül

0,1

1.11.6.3

Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal
összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes
személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és
munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm.rendelet alapján a személyes szabadság
korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összeg 100%-a fedezetéül

2,1

1.11.7

A helyi önkormányzat és társulása számára a Svájci-Magyar Együttműködési Program fejlesztési célú
pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítése a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben
rögzített központi költségvetési támogatásból adódó fizetési kötelezettség teljesítése

Összesen

14,6

48 651,0

69 553,4

36 363,7
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4. melléklet a 2019. évi LXXIX. törvényhez

„A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai” cím előirányzatainak és pénzforgalmi
teljesítésének alakulása
millió forintban
Sorszám

Megnevezés

2.

Felhalmozási célú támogatások

2.1

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

2.2

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

26 875,2

25 311,1

25 278,5

360,0

360,0

360,0

5 000,0

8 000,0

7 996,1

2 000,0

2 550,0

2 549,8

500,0

700,0

696,6

2 500,0

4 750,0

4 749,7

2 000,0

3 000,0

2 991,6

806,0

806,0

791,7

2.4.1. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

300,0

300,0

285,7

2.4.2. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

136,0

136,0

136,0

2.4.3. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)

370,0

370,0

370,0

300,0

135,0

129,0

2.2.1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
2.2.2. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
2.2.3. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
2.3

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

2.4

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai
támogatása

2.5

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak
kártalanítása

2.6

Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása

1 500,0

0,0

0,0

2.7

Pannon Park beruházási projekt támogatása

7 880,0

9 238,5

9 238,5

2.8

Békásmegyeri vásárcsarnok építése

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2.9

Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztőrészletek átvállalásának támogatása

723,0

723,0

723,0

2.10

Normafa Park kiemelt beruházás támogatása

620,0

310,0

310,0

2.11

Normafa Park történelmi sportterület megvalósításának támogatása

550,0

0,0

0,0

2.12

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újjáépítése Karcagon

1 108,1

554,1

554,1

2.13

Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása a kommunista diktatúra idején
internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett
létesítmények egykori helyszínén

369,1

184,5

184,5

2.14

A Blaha Lujza tér rendezésének támogatása

1 000,0

0,0

0,0

2 659,0

0,0

0,0

7 700,0

6 000,0

5 806,1

34 575,2

31 311,1

31 084,6

2.15 Hermina garázs beruházás támogatása
3.
Vis maior támogatás
Összesen

93 882 921

214 600 000

Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus, Norvég
Finanszírozási Mechanizmus
0

41 613 874

33 933 874
7 680 000

25 816 220 762

19 546 622

3 143 269 426

95 443 284

842 465 215

2 568 072 255

0,0

13 269,4

10 820,5
2 448,9

8 190 540,2

6 232,8

1 002 294,3

30 434,0

268 636,9

818 881,2

1 008 752,5

1 461 695,9

1 026 716,1

159 693,6

0,0

3 626,9

2 903,0
723,8

1 376 638,6

1 980,4

211 806,8

5 370,7

168 853,3

143 081,3

182 291,9

257 946,3

181 185,2

117 582,5

Központi
költségvetési forrás
millió forint**
2 407 202,9
106 540,2

EU forrás

Kötelezettségvállalási állomány
2018. december 31-én

**Éves átlagos euróárfolyam forintban 318,87
***Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 5. mellékletében megadottól, mert a Bizottság évközben változtatott a kereteken.

68 429,5

35 165,9

24 179,2
10 986,7

8 006 110,4

12 466,6

1 093 936,0

29 936,4

253 429,6

833 140,0

1 025 838,6

1 062 413,7

1 080 957,5

147 861,1

2 466 130,9

Indikatív forráskeret a
teljes időszakban

* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 5. melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.

110 282 859

75 827 831
34 455 028

25 107 756 690

39 096 293

3 430 664 493

Belügyi Alapok összesen***

Belső Biztonsági Alap
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Operatív Programok összesen

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

Vidékfejlesztési Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

794 773 905

2 612 789 000

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program

3 217 105 883

3 163 522 710

4 714 065 379

3 331 808 225

Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

500 810 938
3 219 857 807

463 703 439

7 549 167 127

Kötelezettségvállalási
állomány
2014. január 1. és 2018.
december 31. között

euró
7 733 969 530

Indikatív forráskeret a
teljes időszakban

Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra

3 389 963 001

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program

Megnevezés

5. melléklet a 2019. évi LXXIX. törvényhez

0,0

8 579,0

13 723,5
3 172,8

9 567 177,2

8 211,6

1 214 101,1

35 804,7

437 490,2

961 962,5

1 191 044,4

1 719 642,2

1 207 901,2

277 276,1

2 513 743,1

Összesen
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2019. évi LXXXIV. törvény
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával
összefüggő törvények módosításáról*
1. A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének
biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény módosítása
1. §		
A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló
2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„e) joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely megfelel az e törvényben, az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben és a Nemzeti Eszközkezelő által az e törvény szerinti tulajdonszerzési
lehetőségekről és a bérleti jogviszony fenntartásának és fennmaradásának feltételeiről szóló tájékoztató levélben,
valamint az ahhoz csatolt nyilatkozat-mintában meghatározott formai és tartalmi követelményeknek.”
2. §		
A Törvény 2. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő részéről a (3) bekezdés szerinti tájékoztató levélre nem érkezik
nyilatkozat 2019. december 1. napjáig a Nemzeti Eszközkezelőhöz, a Nemzeti Eszközkezelő az e törvény végrehajtására
kiadott rendeletben meghatározott időpontig a fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlőt ismételten tájékoztatja
az e törvény szerinti tulajdonszerzési lehetőségekről és a bérleti jogviszony fenntartásának és fennmaradásának
feltételeiről. A Nemzeti Eszközkezelő a bérlőtársakat egy levélben tájékoztatja. A tájékoztató levél részletes tartalmát
és kézbesítésének szabályait az e törvény végrehajtására kiadott rendelet határozza meg.
(5) Ha a fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő e törvény szerinti tulajdonszerzési lehetőségekről vagy a bérleti
jogviszony fenntartásáról szóló joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozata 2020. március 31. napjáig nem érkezik
meg a Nemzeti Eszközkezelőhöz, a bérlő meglévő lakásbérleti jogviszonya fennmarad, és a Nemzeti Eszközkezelő
gondoskodik az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltaknak megfelelő, emelt lakásbérleti díj mértékét
tartalmazó értesítés megküldéséről. E bekezdés a 6. § (10)–(14) bekezdései szerinti tulajdonszerzés tekintetében nem
alkalmazandó.”
3. §

(1) A Törvény 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő és a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli
hozzátartozója (a továbbiakban e § tekintetében: Vevő) a 2. § (3) bekezdése szerinti tájékoztató levél kézhezvételét
követő 60 napon, a 2. § (4) bekezdés szerinti tájékoztató kézhezvételét követő 30 napon belül a Nemzeti Eszközkezelő
részére megküldött, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában nyilatkozhat arról, hogy a bérlő által bérelt
lakóingatlant vagy tartalék ingatlant e törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint kiszámított
vételáron, egy összegben megvásárolja. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a nyilatkozatot a Vevő a határidő
utolsó napján a Nemzeti Eszközkezelő székhelyén átadta vagy postára adta. A Nemzeti Eszközkezelő abban az esetben
köt adásvételi szerződést a Vevővel, ha az e bekezdés szerinti joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozat legkésőbb
a 2. § (5) bekezdése szerinti időpontig megérkezett a Nemzeti Eszközkezelőhöz.”
(2) A Törvény 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Vevő a lakóingatlan vagy tartalék ingatlan e § szerinti megvásárlása érdekében a Nemzeti Eszközkezelővel
kötendő adásvételi szerződést legkésőbb e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott időpontig
aláírja.”
(3) A Törvény 6. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az adásvételi szerződés vevői aláírásának bármely okból történő meghiúsulása esetén a fizetési kötelezettségeinek
eleget tevő bérlőnek e törvény erejénél fogva 2020. április 1-jén a lakóingatlan vagy a tartalék ingatlan tekintetében
e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerinti kiszámított vételáron a lakóingatlanon vagy a tartalék ingatlanon
– bérlőtársak esetén egymásközti egyenlő arányban – tulajdonjoga keletkezik, amely vételárat a Vevő a végrehajtási
rendeletben meghatározottak szerint megállapított időpontokban és több részletben fizeti meg. A Vevő e bekezdés
szerinti tulajdonszerzésére a 7. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. november 19-i ülésnapján fogadta el.

1536

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

12. szám

(4) A Törvény 6. §-a a következő (9)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a Vevő a vételárat az adásvételi szerződésben meghatározott határidőben nem teljesíti, és a Vevő a Nemzeti
Eszközkezelő által a teljesítésre biztosított megfelelő póthatáridőt is elmulasztja, a Nemzeti Eszközkezelő jogosult
elállni az adásvételi szerződéstől.
(10) A Nemzeti Eszközkezelő az adásvételi szerződéstől történő elállást követő 15 napon belül tájékoztatja
a lakóingatlan vagy a tartalék ingatlan 6. § (1) bekezdése szerint nyilatkozattételre felhívott bérlőjét a (11) bekezdés
szerinti részletvétellel történő tulajdonszerzési lehetőségről. A Nemzeti Eszközkezelő a bérlőtársakat egy levélben
tájékoztatja. A tájékoztató levél részletes tartalmát és kézbesítésének szabályait az e törvény végrehajtására kiadott
rendelet határozza meg.
(11) Ha a bérlő a (10) bekezdés szerinti tájékoztató levél kézhezvételét követő 60 napon belül a Nemzeti Eszközkezelő
részére megküldött, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában részletvételre irányuló nyilatkozatot tesz,
a bérlőnek az általa korábban bérelt ingatlanon a joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozat Nemzeti Eszközkezelőhöz
történő megérkezését követő második hónap első napján tulajdonjoga keletkezik. A határidőt megtartottnak kell
tekinteni, ha a nyilatkozatot a bérlő a határidő utolsó napján a Nemzeti Eszközkezelő székhelyén átadta vagy postára
adta.
(12) A (11) bekezdés szerinti lehetőséggel az ingatlan 6. § (1) bekezdése szerint nyilatkozattételre felhívott bérlői csak
az egybehangzó vagy közös, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatuk alapján élhetnek.
(13) A vételárat a (11) bekezdés szerinti lehetőséggel élő vevő az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak
szerint megállapított időpontokban és több részletben fizeti meg.
(14) A bérlő (10)–(14) bekezdés szerinti tulajdonszerzésére a 7. §-ban foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.”
4. §

(1) A Törvény 7. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő a 2. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő
60 napon, a 2. § (4) bekezdés szerinti tájékoztató kézhezvételét követő 30 napon belül a Nemzeti Eszközkezelő részére
megküldött, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában nyilatkozhat arról, hogy az általa bérelt lakóingatlant
vagy tartalék ingatlant e törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint részletvétellel megvásárolja.
A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a nyilatkozatot a bérlő a határidő utolsó napján a Nemzeti Eszközkezelő
székhelyén átadta vagy postára adta.
(2) Az (1) bekezdés szerinti részletvételre irányuló nyilatkozatot tevő fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlőnek
(a 7. és a 13. § tekintetében a továbbiakban: Részletvevő), amennyiben a joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozat
a) 2019. szeptember 20. napjáig megérkezett a Nemzeti Eszközkezelőhöz, 2019. október 1-jén,
b) 2019. szeptember 21. és 2019. december 31. között érkezik meg a Nemzeti Eszközkezelőhöz, 2020. január 1-jén,
c) 2020. január 1. és 2020. február 28. között érkezik meg a Nemzeti Eszközkezelőhöz, 2020. március 1. napján,
a lakóingatlan vagy a tartalék ingatlan tekintetében e törvény erejénél fogva e törvény végrehajtási rendeletében
foglaltak szerint kiszámított vételáron tulajdonjoga keletkezik, amely vételárat a Részletvevő a végrehajtási
rendeletben meghatározottak szerint megállapított időpontokban és több részletben fizeti meg.”
(2) A Törvény 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. § (1) és (2) bekezdésétől
eltérően az (1) bekezdés szerinti tulajdonváltozást az illetékességi területén található lakóingatlanok vonatkozásában
a Nemzeti Eszközkezelőnek a tulajdonjogot keletkeztető jogszabályhelyet, helyrajzi számot, a tulajdonosnak
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. §-ában meghatározott személyes adatait, a tulajdoni
hányadot és a magyar állam javára szóló jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése
iránti kérelmet tartalmazó okirata alapján jegyzi be.”

5. §

(1) A Törvény 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő (a 8–13. §, valamint a 19–20. § tekintetében a továbbiakban: bérlő)
a 2. § (3) bekezdés szerinti tájékoztató levél kézhezvételét követő 60 napon, a 2. § (4) bekezdésben meghatározott
tájékoztató levél kézhezvételét követő 30 napon belül a Nemzeti Eszközkezelő részére megküldött, teljes bizonyító
erejű magánokirat formájában tett nyilatkozatával a NET tv. 22. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja alapján létrejött
lakásbérleti jogviszonyát e törvény és végrehajtási rendelete rendelkezései figyelembevételével fenntarthatja.
A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a nyilatkozatot a bérlő a határidő utolsó napján a Nemzeti Eszközkezelő
székhelyén átadta vagy postára adta. A bérlő akkor tarthatja fenn bérleti jogviszonyát, ha az e bekezdés szerinti
joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozat legkésőbb a 2. § (5) bekezdése szerinti időpontig megérkezett a Nemzeti
Eszközkezelőhöz.”
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(2) A Törvény 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő a 2. § (3)–(4) bekezdései szerinti tájékoztató levél alapján a 2. §
(5) bekezdése szerinti időpontig nem él nyilatkozattételi lehetőségével sem a tulajdonszerzésre, sem a lakásbérleti
jogviszony fenntartására irányulóan, akkor a meglévő lakásbérleti jogviszonya fennmarad, és a Nemzeti Eszközkezelő
gondoskodik az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltaknak megfelelő, emelt lakásbérleti díj mértékét
tartalmazó értesítés megküldéséről.”
6. §

(1) A Törvény 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Annak a bérlőnek, akinek
a) a NET tv. végrehajtási rendeletében és a lakásbérleti szerződésében foglaltak alapján 2019. január 1-jét követően
a határozott idejű lakásbérleti szerződése határozatlan idejűvé alakul át, az átalakulás napját követő 90. napon,
de legkorábban 2019. október 1-jén,
b) az e törvény végrehajtási rendeletében és a lakásbérleti szerződésében foglaltak alapján 2019. december 31-ét
követően a határozott idejű lakásbérleti szerződése határozatlan idejűvé alakul át, a joghatás kiváltására alkalmas
nyilatkozat Nemzeti Eszközkezelőhöz történő megérkezését követő második hónap első napján
e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerinti kiszámított vételáron az általa bérelt ingatlanon tulajdonjoga
keletkezik, ha a bérlő a (4) bekezdésben foglalt, határidőn belül részletvételre irányuló nyilatkozatot tesz. A határidőt
megtartottnak kell tekinteni, ha a nyilatkozatot a bérlő a határidő utolsó napján a Nemzeti Eszközkezelő székhelyén
átadta vagy postára adta.”
(2) A Törvény 13. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1) és (4) bekezdés szerinti lehetőséggel a bérlőtársak csak az egybehangzó vagy közös, teljes bizonyító erejű
magánokiratban foglalt nyilatkozatuk alapján élhetnek.
(6) Ha a fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő a (3) bekezdés szerinti tájékoztató levél alapján nem tesz joghatás
kiváltására alkalmas nyilatkozatot sem a tulajdonszerzésre, sem a lakásbérleti jogviszony fenntartására irányulóan,
akkor a bérlő meglévő lakásbérleti jogviszonya fennmarad, és a Nemzeti Eszközkezelő gondoskodik az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben foglaltaknak megfelelő, emelt lakásbérleti díj mértékét tartalmazó értesítés
megküldéséről.
(7) Az (1) bekezdés szerinti bérlő e § szerinti tulajdonszerzésére a 7. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”

7. §		
A Törvény 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti ingatlanokra vonatkozó lakásbérleti díjat a (2) bekezdésben foglaltakra
is tekintettel rendeletben állapítja meg.”
8. §

(1) A Törvény 20. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„a) a 2. § (3)–(4) bekezdés, a 6. § (10) bekezdés és a 13. § (3) bekezdés szerinti tájékoztató levél részletes tartalmát,
megküldésének határidejét, valamint az érintettek tájékoztatásának egyéb módját;”
(2) A Törvény 20. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„d) az e törvény szerinti lakásbérleti szerződés részletes feltételeit és szabályait, különösen a lakásbérleti szerződés
bérbeadó általi felmondására vonatkozó részletes, a lakásbérleti jogviszonyból eredő követelések számlázásával
kapcsolatos szabályokat, valamint a 2. § (5), 8. § (3) bekezdés és a 13. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozattétel hiányában
történő lakásbérleti jogviszony fennmaradásának feltételeit;”

9. §		
A Törvény a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § Felhatalmazást kap az Önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a 19. § (1) bekezdés szerinti
ingatlanokra vonatkozó lakásbérleti díjat.”
10. §

(1) A Törvény 22. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2019. január 1-jét megelőzően, a Kormány rendeletében a Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolható
lakóingatlanokra vonatkozóan benyújtott azon jogszabályi feltételeknek megfelelő szándéknyilatkozatok esetében,
amelyek alapján 2019. január 1-ig a Nemzeti Eszközkezelő a hiteladós vagy zálogkötelezett lakóingatlanára
vonatkozóan adásvételi szerződést nem kötött, a Nemzeti Eszközkezelő e törvény hatálybalépését követő
30 napon belül tájékoztatja a hiteladóst vagy zálogkötelezettet, hogy e törvény alapján kizárólag egy összegben
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történő megvásárlás vagy részletvétel útján történő tulajdonszerzésre van lehetősége, új lakásbérleti jogviszony
létesítésére nem kerülhet sor. Amennyiben a hiteladós vagy zálogkötelezett fenntartja a szándéknyilatkozatát
a lakóingatlan Nemzeti Eszközkezelő által megvásárlására vonatkozóan, abban az esetben a NET tv. 18/A. §-át
nem kell alkalmazni, és az e törvény szerinti egy összegben történő megvásárlás vagy részletvétel szabályait
megfelelően alkalmazni kell. Ha a Nemzeti Eszközkezelő általi ingatlanvásárlásra vonatkozó adásvételi szerződés kelte
2019. október 1. és 2019. december 31. közötti napra esik, a hiteladós vagy zálogkötelezett részletvételre irányuló
nyilatkozata szerinti tulajdonjog 2020. január 1-jén keletkezik.
(2) A hiteladós vagy zálogkötelezett az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő 60 napon belül
a Nemzeti Eszközkezelő részére megküldött, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában nyilatkozhat arról,
hogy fenntartja-e a szándéknyilatkozatát a lakóingatlan Nemzeti Eszközkezelő által történő megvásárlására
vonatkozóan. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a nyilatkozatot a nyilatkozatot tevő a határidő utolsó
napján a Nemzeti Eszközkezelő székhelyén átadta vagy postára adta. A Nemzeti Eszközkezelő abban az esetben
köti meg a NET tv. szerinti adásvételi szerződést és jár el a hiteladós vagy zálogkötelezett (1) bekezdés szerinti
tulajdonszerzése tekintetében, ha az e §-ban meghatározott, joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozat legkésőbb
2019. szeptember 20. napjáig megérkezett a Nemzeti Eszközkezelőhöz.”
(2) A Törvény 22. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvénynek a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének
biztosításával összefüggő törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.)
megállapított rendelkezéseit a Módtv. hatálybalépésekor
a) folyamatban lévő ügyekre és
b) az e törvény 6. §-a alapján már megkötött adásvételi szerződésekre
is alkalmazni kell.
(5) A Nemzeti Eszközkezelő a 7. § (6) bekezdése szerinti bejegyzés alapjául szolgáló okiratot a tulajdonjog keletkezésének
napjától, de legkorábban a Módtv. hatálybalépésétől számított 60 napon belül nyújtja be az ingatlanügyi hatósághoz.”

2. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
11. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 139. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben az ingatlanon a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek
otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény alapján keletkezett tulajdonjog és a részletvételhez
kapcsolódóan a magyar állam javára jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve, abban az esetben
az ingatlan becsértékének megállapítása iránt csak a tulajdonjog bejegyzéstől számított három év elteltével lehet
intézkedni.”

3. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

12. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

1539

A Kormány 276/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete
az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi
otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 68. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(E fejezet alkalmazásában)
„c) preferált kistelepülés: a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti település.”
2. §		
Az R1.
a)
69. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Új lakás” szövegrész helyébe az „Új lakásnak preferált kistelepülésen
történő” szöveg,
b)
69. § (3) bekezdésében a „2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb
2019. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján
legkésőbb 2022. június 30-ig” szöveg
lép.

2. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016.
(II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 7/A. alcíme a következő 19/I. §-sal egészül ki:
„19/I. § (1) Preferált kistelepülésen a 19/A. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti célokra a természetes személy tulajdonos
a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség megfizetéséhez adó-visszatérítési
támogatást igényelhet.
(2) Az adó-visszatérítési támogatás az (1) bekezdés szerinti költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal,
2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján igényelhető.
(3) Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik a bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok
és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi
adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.
(4) Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla
benyújtása esetén vehető igénybe. A 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél
az 5 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.
(5) Ha az igénylő ezen alcím szerint családi otthonteremtési kedvezményt is igényel, ugyanazon hitelintézetnél
egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét.
Ebben az esetben az igénylőnek a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, a 25. § alapján számított, az értékbecslés
és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó, de legfeljebb 30 000 forint összegű bírálati díjat kell megfizetnie.
(6) Az adó-visszatérítési támogatást az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban
részesülő személyek is igényelhetik. Az e bekezdés szerinti ellátások esetén az adó-visszatérítési támogatás
vonatkozásában a társadalombiztosítási jogviszony 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti igazolását nem kell benyújtani.
Az e bekezdés szerinti ellátások igénybevételét az igénylő − együttes igénylők esetén legalább az egyik fél − az ellátás
folyósítását megállapító hatósági határozat hitelintézetnél történő bemutatásával igazolja.
(7) Az igénylő az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a 14. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt adatait, valamint az adó-visszatérítési
támogatásra vonatkozó információkat az adó-visszatérítési támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése
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céljából a hitelintézet felhasználja és továbbítsa a járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala, a Kincstár vagy
az állami adóhatóság részére.
(8) A támogatott személy az adó-visszatérítési támogatásra − ideértve a visszafizetéshez kapcsolódó kamatfizetési
kötelezettséget is − vonatkozó visszafizetési kötelezettség kapcsán részletfizetési kérelemmel fordulhat a járási
hivatalhoz. A járási hivatal eljárására a 39. § (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(9) A támogatott személy az adó-visszatérítési támogatásra − ideértve a visszafizetéshez kapcsolódó kamatfizetési
kötelezettséget is − vonatkozó visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránti
kérelemmel fordulhat a járási hivatalhoz. A járási hivatal eljárására a 39. § (5) és (7) bekezdésében foglaltakat kell
megfelelően alkalmazni.
(10) Az adó-visszatérítési támogatásra az 1. § (4) bekezdésében, a 2. § (1)–(3) bekezdésében, a 3. § (1), (2c) és
(5) bekezdésében, a 4. §-ban, az 5. §-ban, a 6. § c) pontjában, a 7. §-ban, a 9. §-ban, a 12. §-ban, a 13. §-ban, a 14. §
(1), (2), (2a) és (2b) bekezdésében, a 14. § (3) bekezdés a), c), e)–k) és o) pontjában, valamint a 14. § (5), (6), (8), (9),
(9a), (9b) és (10) bekezdésében, a 15–19/C. §-ban, a 19/E. § (4)–(11) bekezdésében, a 19/G. §-ban, a 19/H. §-ban,
a 24–33. §-ban, a 34. § (2)–(5) bekezdésében, a 35–38. §-ban, a 39. § (13) bekezdésében, valamint a 40–51. §-ban
foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.”
4. §		
Az R2. 15. alcíme a következő 62. §-sal egészül ki:
„62. § E rendeletnek az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.
(II. 10.) Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési
kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 276/2019. (XI. 21.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr5.) megállapított 19/A. § (3) bekezdését és 19/I. §-át a Módr5. hatálybalépését megelőzően
benyújtott, a Módr5. hatálybalépéséig még el nem bírált kérelmek esetén is alkalmazni kell azzal, hogy
a) az igénylő a Módr5. hatálybalépését megelőzően hitelintézethez benyújtott kérelme kiegészítésével kérheti
kérelmének ismételt elbírálását,
b) az a) pont szerinti kiegészítő kérelmet az igénylő a Módr5. hatálybalépését követő 15 napon belül nyújthatja be
a hitelintézethez,
c) az a) pont szerinti kérelem kiegészítése esetén az igénylőnek a Módr5. hatálybalépését megelőzően benyújtott
kérelem mellékleteit − a bekerülési költséget tartalmazó költségvetés kivételével – nem kell ismételten benyújtania,
d) a hitelintézet az a) pont szerinti kérelem kiegészítésére tekintettel a 25. § szerinti díjat nem számíthatja fel,
e) a 26. § (4a) bekezdése szerinti bírálati idő az a) pont szerinti kérelem kiegészítésének időpontjától újraindul.”
5. §		
Az R2. 19/A. § (3) bekezdésében a „családi otthonteremtési kedvezményre és otthonteremtési kamattámogatásra”
szövegrész helyébe a„családi otthonteremtési kedvezményre, otthonteremtési kamattámogatásra és adó-visszatérítési
támogatásra” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásával
összefüggő módosításáról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. § és a 19. § (1) bekezdés 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés
11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 6. § és a 18. § 5. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 7. §, a 18. § 7. és 8. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 38. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. §, a 8. §, a 9. §, a 14. §, a 18. § 9. pontja és a 19. § (2) bekezdés 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10–12. §, a 15. §, a 18. § 10–14. pontja, a 19. § (1) bekezdés 3. pontja és a 19. § (2) bekezdés 2. pontja tekintetében az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. §, a 16. §, a 17. § 3. pontja, a 19. § (1) bekezdés 2. pontja és a 3. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. § 4. pontja, a 18. § 4. pontja és a 4. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés
15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. § 1. és 2. pontja és az 1. és a 2. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés
4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. § 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 18. § 2. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 18. § 3. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 18. § 6. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 18. § 15. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 20–24. § és az 5–13. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 25–28. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 29. § és a 30. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 31–33. § tekintetében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (1) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásban – az ügylet rövid szöveges indokolása mellett – meg kell jelölni]
„c) az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét, az adósságállomány keletkezésének ütemezését és az ügyletből eredő
évenkénti fizetési kötelezettséget, amelybe nem számítandó bele az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől,
illetve a központi költségvetésből az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására
szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összege.”
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2. §		
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 9. § (1b) bekezdésében az „az (1a) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a Gst. 10/B. § (5) bekezdésében”
szöveg lép.

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
3. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a a következő
4a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„4a. kifizetések elhúzódása: pénzügyi teljesítés elhúzódása, amelyet a kötelezettségvállaló érdekkörén kívül felmerülő,
általa előre nem látható és a pénzügyi teljesítés időpontjáig el nem hárítható ok vagy körülmény idéz elő,”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a a következő
5a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„5a. pénzügyi teljesítés: a kötelezettségvállaló részéről történő kifizetés, ideértve a pénzforgalommal járó részteljesítést
is,”

4. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 54. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre,
a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni, és e tényről az irányító szerv – a központi kezelésű előirányzat
és a fejezeti kezelésű előirányzat nem költségvetési szervi formában működő kezelő szerve esetén az érintett
fejezetet irányító szerv – vezetőjét, egyéb kötelezettséget vállaló szerv esetén a pénzellátást végző szerv vezetőjét
haladéktalanul írásban értesíteni. Az irányító, illetve a pénzellátást végző szerv vezetője a tájékoztatás kézhezvételétől
számított nyolc munkanapon belül – helyi önkormányzati, illetve helyi vagy országos nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv esetén, a képviselő-testület, illetve a közgyűlés soron következő ülésén – köteles megvizsgálni
a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást.”
5. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 62/C. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben a bérfizetési határidőket megelőző munkaszüneti napok száma miatt a bérfizetési határidők
biztonsággal nem tarthatóak, a tárgyhavi számfejtésre az (1) bekezdésben meghatározott időpontnál legfeljebb
3 munkanappal korábban is sor kerülhet, amelyről a Kincstár az azt megelőző tizenötödik napig tájékoztatja
a foglalkoztatót.”
6. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 108/A. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önellenőrzésre kérelmet az a helyi önkormányzat nyújthat be, amely az éves költségvetési beszámolóját
a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerbe feltöltötte, és azt a Kincstár felülvizsgálta és elfogadta.
Önellenőrzési kérelem kizárólag az éves költségvetési beszámolóban kimutatott visszafizetési kötelezettség
módosítására irányulhat.”
7. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 144/A. § (9) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha az Igazgatóság a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során a települési önkormányzat javára ezer forintot
meghaladó összegben állapít meg eltérést, akkor határozat hozatala nélkül értesíti az önkormányzati adóhatóságot
az eltérésről. Ezer forint alatti eltérés esetén az Igazgatóság mind a határozathozatalt, mind az értesítést mellőzi.
Az eltérést a települési önkormányzat a központi költségvetést megillető gépjárműadó-bevétel 145. § (8) bekezdése
szerinti utalásai során levonással érvényesíti.”
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(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)
„b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amely a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási
előirányzatai – ideértve a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 63. § (1) bekezdése szerinti speciális működési előirányzatait – vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok
költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de a pénzügyi teljesítés – a kifizetések elhúzódása miatt –
áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig,”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdés
d)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)
„d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összegét, amely esetén az átadó az átadott
összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta,
e) az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési
támogatásokat, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegeket, támogatásokat,
f ) az európai uniós projektből finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe
tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összeget,
továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alapnál európai
uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból folyósított támogatásokból
származó, még fel nem használt összeget,”
(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdés
i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)
„i) a közszolgáltatások finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vagy
a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos,
az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetést, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és
az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét,”
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdés
k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)
„k) a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési
maradványát, valamint a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított forrásból
költségvetési szerv részére kifizetett összeget, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt
napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás,”
(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdése
a következő l)–n) ponttal egészül ki:
(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)
„l) a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe
tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatói döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem
használt összegét,
m) a hazai, az európai uniós és a nemzetközi támogatási programok esetében a támogatási programhoz tartozó
pénzügyi teljesítések végleges fedezeteként utólag biztosított támogatási összeget, ha annak terhére az előirányzatátcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás,
n) a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő,
illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozattal
a Kincstár részére elszámolási és visszafizetési kötelezettséggel a rezsiutalványok kifizetéséhez kapcsolódó kiadást.”
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9. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványt
– az államháztartásért felelős miniszter és a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett – a meghiúsulást követő tíz
munkanapon belül a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára be kell fizetni. A befizetési kötelezettség
elmaradása esetén a Kincstár jogosult a költségvetési szerv fejezeti kezelésű előirányzat fizetési számláját a be nem
fizetett összeggel megterhelni.”
10. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/A. § (4) bekezdés
8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A törzskönyvi nyilvántartás – az (1)–(3) bekezdésben meghatározottakon kívül – az államháztartási információs rendszer
által igényelt, más nyilvántartásokkal való kapcsolattartáshoz, továbbá a törzskönyvi jogi személy működésének,
ellenőrzésének elősegítéséhez szükséges következő adatokat is tartalmazza:]
„8. az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó törzskönyvi jogi személy esetében a megye számát,
KSH kódját, a költségvetési szerv gazdasági szervezetének PIR számát, valamint az államháztartás önkormányzati
alrendszerébe tartozó törzskönyvi jogi személy esetében a költségvetési gazdálkodás egységét meghatározó kódot
(a továbbiakban: pénzügyi körzet) és a társult feladatellátás egységét meghatározó kódot (a továbbiakban: társulási
körzet),”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/A. § (4) bekezdés
13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A törzskönyvi nyilvántartás – az (1)–(3) bekezdésben meghatározottakon kívül – az államháztartási információs rendszer
által igényelt, más nyilvántartásokkal való kapcsolattartáshoz, továbbá a törzskönyvi jogi személy működésének,
ellenőrzésének elősegítéséhez szükséges következő adatokat is tartalmazza:]
„13. a társulásban részt vevő települési önkormányzatok felsorolását, a társulási megállapodás szerinti székhely
önkormányzatot, a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó törzskönyvi jogi személy nevét, címét,
PIR számát,”

11. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/B. §-a a következő (9)
és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Kincstár hivatalból intézkedik a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett hivatali kapu vagy cégkapu azonosító
adatok bejegyzéséről, törléséről, illetve módosításáról, ha az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 3. §-ában kijelölt szervezet (a továbbiakban: NISZ Zrt.)
által a Kincstárnak megküldött adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a törzskönyvi jogi személy hivatali kapu
vagy cégkapu azonosítója létrejött, megszűnt vagy megváltozott.
(10) A Kincstár hivatalból jegyzi be az általa megképzett ÁHTI azonosítót.”
12. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kérelmet a társulási tanács, a közgyűlés, a képviselő-testület és a térségi fejlesztési tanács döntésének
meghozatalától vagy a kapcsolódó törvény vagy kormányrendelet kihirdetésétől, egyéb esetben az adat keletkezésétől,
megváltozásától számított tizenöt napon belül, a (2)–(4) bekezdésben és a 167/E. §-ban meghatározottak szerinti
dokumentumok egy példányának csatolásával kell a Kincstárhoz benyújtani. Az államháztartás központi alrendszerébe
tartozó költségvetési szerv és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat
alkalmazó egyéb jogi személy esetében a kérelmet a kapcsolódó törvény vagy kormányrendelet kihirdetésétől, egyéb
esetben az adat keletkezésétől, megváltozásától számított tizenöt napon belül, az (1), az (1a) és a (4a) bekezdésben és
a 167/E. §-ban meghatározottak szerinti dokumentumok egy példányának csatolásával kell a Kincstárhoz benyújtani.
A kérelem a kormányablaknál nem terjeszthető elő.”
13. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 169. §-a a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a Kincstár megállapítja, hogy az időközi költségvetési jelentés adatai nem felelnek meg az Áht. 36. §
(1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási szabálynak, és az adatok a (2) bekezdés szerint nem is javíthatók,
akkor az időközi költségvetési jelentés a Kincstár által működtetett elektronikus szolgáltató rendszerben feltölthető,
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és a Kincstár által elfogadható. Az adatszolgáltatás Kincstár általi elfogadását követő 5 munkanapon belül a Kincstár
értesíti az érintett fejezetet irányító szervet.”
14. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 177. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendeletnek a Módr7.-tel módosított 150. § (1) bekezdés b), i) és j) pontját a 2019. költségvetési évről szóló
beszámoló készítésénél kell először figyelembe venni.”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 177. §-a a következő
(3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének
megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.)
megállapított 150. § (1) bekezdés b), d), e), f ), i) és k)–m) pontját, 152. § (2) és (4) bekezdését a 2019. költségvetési
évről szóló beszámoló készítésénél kell először figyelembe venni.
(4) E rendeletnek a Módr8.-cal megállapított 150. § (1) bekezdés b), d), e), f ), i) és k)–m) pontját, valamint 152. §
(4) bekezdését a Módr8. hatálybalépéséig vállalt kötelezettségekre is alkalmazni kell.
(5) A költségvetési szerv költségvetési évi működési célú kiadási előirányzatai terhére 2018. december 31-e előtt vállalt
kötelezettségekből eredő költségvetési maradványát 2019. december 31-éig, a költségvetési szerv költségvetési
évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 2018. december 31-e
előtt vállalt kötelezettségekből eredő költségvetési maradványát 2020. december 31-éig lehet felhasználni, az azt
követően fennmaradt költségvetési maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványnak
minősül, amelyet a 152. § (2) bekezdése szerint a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára kell
befizetni. E rendelkezést nem kell alkalmazni a 150. § (1) bekezdés a) pontja szerinti azon kötelezettségvállalással
terhelt maradványokra, amelyeknél a költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza,
vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el, valamint a 152. § (4) bekezdése szerinti
kötelezettségvállalással terhelt maradványokra.”

15. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 180. §-sal
egészül ki:
„180. § (1) A Kincstár a Módr8. hatálybalépését követő 30 napon belül – egyszeri átadás keretében – megküldi
a NISZ Zrt. részére a rendelkezésére álló törzskönyvi jogi személyek törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett hivatalos
elérhetőségét (hivatali tárhely vagy cégkapu azonosító).
(2) A 167/B. § (9) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget a NISZ Zrt. első alkalommal
az (1) bekezdésben meghatározott adatok átadását követő napon belül teljesíti a Kincstár részére.
(3) A NISZ Zrt. a Módr8. hatálybalépését követő 31. naptól a törzskönyvi jogi személy értesítésével egyidejűleg adatot
szolgáltat a Kincstár részére a törzskönyvi jogi személy hivatali kapu vagy cégkapu azonosító adatában bekövetkezett
változásról, a hivatalos elérhetőség megszűnéséről, valamint létesítéséről.
(4) A 2019. évi általános önkormányzati választásokkal összefüggésben a 167/C. § (1)–(4a) bekezdésében
meghatározott, a törzskönyvi jogi személy vezetőjére vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésére az ott
meghatározott szerven kívül, annak nevében
a) helyi önkormányzat esetében az illetékes önkormányzati hivatal vagy közös önkormányzati hivatal,
b) társulás esetében a munkaszervezeti feladatokat ellátó törzskönyvi jogi személy,
c) nemzetiségi önkormányzat esetében a székhelye szerinti helyi önkormányzati hivatal
vezetője is jogosult 2020. február 29. napjáig.”
16. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 181. §-sal
egészül ki:
„181. § (1) E rendeletnek a Módr8.-cal megállapított 169. § (5) bekezdését a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban
lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A már létező költségvetési szervek alapító okiratát, a költségvetési szervnek nem minősülő törzskönyvi jogi
személyek létesítő okiratát a Módr8.-cal megállapított 167/A. § (4) bekezdés 8. pontjának megfelelően a Módr8.
hatálybalépését követő 90 napon belül módosítani kell.”
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17. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
1. melléklete az 1. melléklet,
2.
1. melléklete a 2. melléklet,
3.
6. melléklete a 3. melléklet és
4.
7. melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.
18. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
5. § (5) bekezdésében a „ha a módosításra a költségvetési szerv” szövegrész helyébe a „ha a módosításra
a költségvetési szerv – ideértve annak jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységét is –” szöveg,
2.
23. § (1) bekezdésében a „céltartalékok” szövegrész helyébe a „céltartalékok – kivéve az Egészségbiztosítási
Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék –” szöveg,
3.
34. § (1) bekezdésében az „a (2) bekezdésben foglaltak kivételével” szövegrész helyébe
az „a (2)–(2b) bekezdésben foglaltak kivételével” szöveg,
4.
95/A. §-ában a „Nem tekinthető” szövegrész helyébe az „Az Áht. 51. § (4) bekezdésében meghatározottak
kivételével nem tekinthető” szöveg,
5.
105. §-ában a „papír alapon” szövegrész helyébe az „elektronikus úton történő megküldéssel” szöveg,
6.
122/A. § (2) bekezdés f ) pontjában a „megillető támogatások” szövegrész helyébe a „megillető, tárgyév
december 15-éig megállapított támogatások” szöveg,
7.
144/A. § (1) bekezdésében a „hónap 15. napjáig” szövegrész helyébe a „hónap 20. napjáig” szöveg,
8.
144/A. § (2) bekezdésében a „16. napjáig postai úton is” szövegrész helyébe a „21. napjáig elektronikus úton”
szöveg,
9.
152. § (4) bekezdésében az „f )–h)” szövegrész helyébe az „e)–h)” szöveg,
10.
167/A. § (2) bekezdés 2. pontjában a „címét” szövegrész helyébe a „címét, hivatali kapu vagy cégkapu
azonosítóját” szöveg,
11.
167/A. § (5) bekezdés a) pontjában az „iratmegőrzési helyet” szövegrész helyébe az „iratmegőrzési helyet,
ha az eltér a székhelytől vagy valamely telephelytől” szöveg,
12.
167/B. § (7) bekezdésében a „valamely települést vagy településeket egy már működő közös önkormányzati
hivatalhoz jelöli ki” szövegrész helyébe a „kijelölésről dönt” szöveg,
13.
167/E. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontjában a „megszüntetése,” szövegrész helyébe a „megszüntetése,
a települési önkormányzatok közművelődési intézményeinek létesítése, átszervezése, szüneteltetése,
megszüntetése esetében,” szöveg,
14.
167/H. § (2) bekezdésében a „bírságot szab ki, vagy indokolt esetben a bírság kiszabását mellőzi.” szövegrész
helyébe a „bírságot szab ki.” szöveg és
15.
176. § (22) bekezdésében a „2019” szövegrész helyébe a „2020” szöveg
lép.
19. §

(1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
47. §-a,
2.
108/A. § (6) bekezdése és
3.
167/H. § (5) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
150. § (1) bekezdés j) pontjában az „és” szövegrész és
2.
167/C. § (1) bekezdés a)–d) pontjában az „illetve középirányító” szövegrész.

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 35. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a Kincstár megállapítja, hogy az éves költségvetési beszámoló adatai nem felelnek meg az Áht. 36. §
(1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási szabálynak, és azok a (3) bekezdés szerint nem is javíthatók, akkor
az éves költségvetési beszámoló a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben feltölthető,
és a Kincstár által elfogadható. A Kincstár általi elfogadást követő 5 munkanapon belül a Kincstár értesíti a központi
alrendszer esetében az Áht. 61. § (3) bekezdése szerinti kormányzati ellenőrzési szervet és az érintett fejezetet irányító
szervet, az önkormányzati alrendszer esetében az Áht. 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzési egységet.”
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21. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet a következő 56. §-sal egészül ki:
„56. § (1) Az Ávr. 32. § (6) bekezdésében előírt adatszolgáltatást oly módon kell teljesíteni, hogy annak tartalma
megfeleljen az e rendelet 2020. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései szerinti rovatrendnek.
(2) A 2016. január 1-je utáni végszámlában rendezett, de ezen időpontot megelőzően keletkezett – ideértve a 49/B. §
(4) bekezdése szerinti esetet is – adott és kapott előlegek általános forgalmi adójának könyvviteli számlájáról ki
nem vezetett összegét e rendelet 53. § (8) bekezdése szerinti zárási feladatok keretében a 364. Általános forgalmi
adó számlacsoport könyvviteli számlái között össze kell vezetni. E rendezés nem érinti az általános forgalmi adóval
kapcsolatos részletező analitikus nyilvántartást, valamint e könyvelési tételek a 17. melléklet 4. pont a) alpontja
szerinti egyeztetéskor sem vehetők figyelembe. A rendelkezés szerinti számviteli elszámolásról a 2019. évről szóló
költségvetési beszámoló 10. melléklet 46–48. sorában adatot kell szolgáltatni.”
22. §

(1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1.
1. melléklete az 5. melléklet szerint,
2.
2. melléklete a 7. melléklet szerint,
3.
10. melléklete a 8. melléklet szerint,
4.
15. melléklete a 9. melléklet szerint,
5.
15. melléklete a 10. melléklet szerint,
6.
16. melléklete a 11. melléklet szerint,
7.
17. melléklete a 12. melléklet szerint és
8.
17. melléklete a 13. melléklet szerint
módosul.

23. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1.
18. § (5) bekezdésében a „B35. Termékek és szolgáltatások adói rovataihoz kapcsolódóan” szövegrész
helyébe a „B35. Termékek és szolgáltatások adói rovataihoz, valamint a B36. Egyéb közhatalmi bevételek
rovat m)–r) pontjaihoz kapcsolódóan” szöveg és az „elszámolt követelések” szövegrész helyébe az „elszámolt
adójellegű követelések” szöveg,
2.
26. § (11a) bekezdés b) pontjában a „K355. Egyéb dologi kiadások” szövegrész helyébe a „K355. Egyéb dologi
kiadások rovat b)–f ) pontja a pénztárhiány kivételével” szöveg,
3.
43. § (15) bekezdésében a „kifizetést teljesítő szervezet az elszámolást” szövegrész helyébe a „kifizetést teljesítő
szervezet – a bevételre jogosult szervezet által előírt alaki és tartalmi követelmények szerint – az elszámolást”
szöveg,
4.
44. § (4) bekezdésében a „B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovatokhoz – az Egészségbiztosítási
Alapból”szövegrész helyébe a„B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovatokhoz – a közfoglalkoztatással
érintett helyi önkormányzatok és az Egészségbiztosítási Alapból” szöveg,
5.
49/B. § (2), (4) és (5) bekezdésében az „Njtv.” szövegrész helyébe a „Nektv.” szöveg és
6.
54/A. § (5) bekezdés c) pontjában az „Állami Számvevőszéknek az éves költségvetési beszámolók áttekintése
során” szövegrész helyébe az „Áht. 61. § (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzésre jogosult szerv
megállapításai alapján” szöveg
lép.
24. §

(1) Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1.
49/B. § (1) bekezdése,
2.
56. § (1) bekezdése,
3.
15. melléklet B312. pont c) alpontja és
4.
15. melléklet B351. pont j) alpontja.
(2) Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K44. pont
h) alpontjában az „és” szövegrész.
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4. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása
25. §		
A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája országos illetékességgel
ellátja a hatósági letétek fogadásával, feldolgozásával, kezelésével és őrzésével kapcsolatos feladatokat.”
26. §		
A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(5) A Kincstár elnöke a 9. § (2) bekezdés e) és f ) pontja szerinti feladatok ellátását az (1) és (2) bekezdésben, valamint
az 1. mellékletben foglaltaktól eltérően szabályozhatja, amelyről a 9. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti feladatok
tekintetében köteles az érintett intézményt előzetesen tájékoztatni, valamint e szabályokat a Kincstár honlapján
közzétenni.”
27. §		
A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet
1.
5. § (3) bekezdésben a „munkakör” szövegrész helyébe az „álláshely” szöveg,
2.
8. § (4)–(6) bekezdésében a „munkakört betöltő” szövegrészek helyébe az „álláshelyen foglalkoztatott” szöveg,
3.
14. § (1) bekezdésében az „a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (3) bekezdésére” szövegrész helyébe
a „kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 36. § (2) bekezdésére” szöveg
és
4.
15. § (2) bekezdésében a „Ksztv. 2. § (3)” szövegrész helyébe a „Kit. 36. § (2)” szöveg
lép.
28. §		
Hatályát veszti a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében
az „– a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény alkalmazása során –” szövegrész.

5. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
29. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 150. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„150. § A miniszter tevékenységét a Miniszterelnöki Kormányiroda, a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami
vagyonnal kapcsolatos, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi
ügyletek tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. segíti.”
30. §		
Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 68. § (2) bekezdés
h) pontja.

6. A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása
31. §

(1) A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A kormányzati felelős szerv – a Kormány 5. § (1) bekezdése szerinti határozatában meghatározott eltérő
rendelkezése hiányában, az (1a) bekezdés figyelembevételével – legkésőbb az 5. § (2) bekezdés g) pontja szerint
megállapított határidő lejártát követő 120 napon belül számol el az államháztartásért felelős miniszternek
az Előirányzatból átcsoportosított forrás felhasznált összegéről, valamint gondoskodik a felhasználásra nem került és
a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás (3) bekezdés szerinti visszafizetéséről.”
(2) A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) Amennyiben a Beruházás megvalósítója a Beruházási Ügynökség, a kormányzati felelős szerv csak a Beruházási
Ügynökségnek az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti
jóváhagyását követően számolhat el az (1) bekezdés szerint.”
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(3) A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A Előirányzat fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált részét – ide nem értve, ha azt
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
150. § (4) bekezdése vagy 152. § (2) és (3) bekezdése szerint a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat
javára kell befizetni – a Kincstár által megjelölt fizetési számlára be kell fizetni, amely az adott évi Előirányzatot növeli.
Ha a Beruházás Előkészítési Alap terhére átcsoportosított előirányzat egészére vagy annak legalább egy részére
az átcsoportosításról, illetve – az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti esetben – a kötelezettségvállalás engedélyezéséről
szóló kormányhatározat közzétételét követő hatvan napon belül a kötelezettségvállaló mulasztásából
kötelezettségvállalásra nem kerül sor, az átcsoportosított előirányzat egészét – ide nem értve, ha azt az Ávr. 150. §
(4) bekezdése vagy 152. § (2) és (3) bekezdése szerint a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára kell
befizetni – vissza kell téríteni, illetve az előirányzat-átcsoportosítás iránt nem kell intézkedni. A visszatérítésre és
a további felhasználására az e bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”
32. §		
A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § (1) Az Előirányzatból, valamint a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről
szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet szerinti Beruházás Előkészítési Alap elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból
nyújtott támogatás (a továbbiakban együtt: BEA Támogatás) felhasználására vonatkozóan
a) e rendelet – az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásával
összefüggő módosításáról szóló 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított – 8. §
(1) és (1a) bekezdését kell alkalmazni,
b) az előkészítési fázisok végrehajtásáról, valamint a BEA Támogatás felhasznált összegéről a Kormány részére nem
kell beszámolni,
amennyiben az előkészítési fázisok végrehajtásáról, valamint a BEA Támogatás felhasznált összegéről
a Módr1. hatálybalépéséig a kormányzati felelős szerv nem számolt be a Kormánynak.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásával a BEA Támogatás elszámolás határideje
a Módr1. hatálybalépését megelőző időpontra esne, a kormányzati felelős szerv legkésőbb a Módr1. hatálybalépését
követő 120 napon belül számol el.”
33. §		
A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
1.
1. § (2) bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Áht.)” szöveg és
2.
5. § (2) bekezdés b) pontjában a „megnevezésére, állami magasépítési beruházás esetén kizárólag akkor,
ha az eltér a Beruházási Ügynökségtől,” szövegrész helyébe a „megnevezésére,” szöveg
lép.

7. Záró rendelkezések
34. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 17. § 2. pontja, a 18. § 7. és 14. pontja, a 19. § (1) bekezdés 3. pontja, a 22. § (1) bekezdése és a 22. §
(2) bekezdés 2., 5., 6. és 8. pontja, a 23. § 1. és 3. pontja, a 24. §, a 2. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 10. melléklet,
a 11. melléklet és a 13. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
10. alpont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a központi költségvetés XI. fejezeténél – az a)–c) alpontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökség és a Kormánynak
a Ktfr. 14. § (1) bekezdése szerinti tagja,]
„a) a 3. és 7. cím, valamint a 30. cím 1. alcím 26., 30. és 31. jogcímcsoport tekintetében a Miniszterelnökség és
a Kormánynak a Ktfr. 32. § (1) bekezdése szerinti tagja,”

2. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
10. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a központi költségvetés XI. fejezeténél – az a)–c) alpontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökség és a Kormánynak
a Ktfr. 14. § (1) bekezdése szerinti tagja,]
„b) a 32. cím 1–4. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,”
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. a központi költségvetés XIV. fejezeténél a Belügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 40. § (1) bekezdése szerinti
tagja, a 21. cím 1. és 3. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti
tagja,”
3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
21. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a központi költségvetés XXII. fejezeténél – az a) és b) pontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnöki Kormányiroda
és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára,]
„b) a 21. cím 2–4. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,”

3. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt
táblázat A:4 mezőjében az „az egyházi jogi személyek” szövegrész helyébe az „a jogi személyiséggel rendelkező vallási
közösségek” szöveg lép.

4. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. melléklet 5. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. az általam képviselt szervezet a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal
a) teljes egészében megilleti,
b) részben illeti meg,
c) nem illeti meg.”
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. mellékletéhez fűzött
lábjegyzetben a „pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített
példányát, vagy az aláírásminta közjegyző által hitelesített másolatát” szövegrész helyébe az „ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintáját vagy az aláírásminta közjegyző által
hitelesített másolatát” szöveg lép.
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5. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„11. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím 3. alcím 1. jogcímcsoportjába, a 2. cím
2. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcímszámába és a 3. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok.”

6. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ
ELŐIRÁNYZATOK
1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
3. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8–9. és 11. címébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
4. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 4. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
5. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 1. és 3. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 2. alcím 3–4. jogcímcsoportjába tartozó
központi kezelésű előirányzatok,
7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 5. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
8. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVIII. fejezet 8. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXII. fejezet 21. cím 2–4. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
11. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 3. jogcímszámába
és a 6. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, valamint
12. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLV. fejezet 3. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok.”

7. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Sorszám

5.

Címrendi besorolás

Adatszolgáltatásra kötelezett

XI. fejezet, 32. cím,
4. alcím; XIV. fejezet, kezelő szerv
21. cím, 3. alcím

Adatszolgáltatási kör

A települési nemzetiségi önkormányzatok
és a területi nemzetiségi önkormányzatok
részére biztosított működési és
feladatalapú támogatásokkal kapcsolatos
kötelezettségvállalások és követelések
adatai

Adatszolgáltatás gyakorisága)

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
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2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sora
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sorszám

8.

9.

Címrendi besorolás

XVII. fejezet,
21. cím,
1. és 5. alcím;
XVIII. fejezet,
8. cím; XLII. fejezet,
1. cím, 1–5. és
8–18. alcím,
2–3. cím,
4. cím, 1. alcím,
9. jogcímcsoport,
2. alcím,
2. jogcímcsoport,
7. cím, 2. alcím,
31. cím, 32. cím,
1. alcím,
12., 22., 26. és
28. jogcímcsoport,
33. cím,
10–15. alcím

Adatszolgáltatásra kötelezett

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

Adatszolgáltatási kör

Adatszolgáltatás gyakorisága)

Az előzetes elemi költségvetés, elemi
költségvetés elkészítéséhez szükséges
adatok.

Az előzetes elemi
költségvetés,
elemi költségvetés
elkészítésének
határidejét megelőző
8. napig

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel,
termékdíjjal, kapcsolódó közhatalmi
bevételekkel (pótlékok, bírságok)
kapcsolatos követelések és
kötelezettségek, a tartozások fejében
átvett eszközökkel kapcsolatos adatok.
A vállalkozások folyó támogatásához
kapcsolódó követelések és
kötelezettségvállalások.

Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Sorszám

Címrendi besorolás

19.

nincs címrendhez
kötve

Adatszolgáltatásra kötelezett

fővárosi kormányhivatal

Adatszolgáltatási kör

Kibocsátott kárpótlási jegyek be nem
váltott állománya adatai

Adatszolgáltatás gyakorisága)

Negyedévente
egyszer, a Kincstár
által megállapított
időpontban

8. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 10. melléklet 44. és 45. pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„44. A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési
tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel
45. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi
önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági
szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma”
2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 10. melléklete a következő 46–48. ponttal egészül
ki:
„46. A 36411. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó könyvviteli
számlán a 2016. január 1. utáni végszámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez
kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege
47. A 36413. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó könyvviteli
számlán a 2016. január 1. utáni végszámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez
kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt
összege
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48. A 36421. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1.
utáni végszámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános
forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege”

9. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet
a)
K123. pont d) alpontjában az „elismerésekkel járó pénzjutalmat” szövegrész helyébe az „elismerésekkel járó
pénz- és tárgyjutalmat” szöveg,
b)
K337. pontjában a „kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértékét,
a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat” szövegrész
helyébe a „kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértékét, a foglalkoztatottak
– iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadásokat, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti
szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat” szöveg,
c)
K48. pont f ) alpontjában az„a helyi önkormányzat által folyósított” szövegrész helyébe az„a helyi önkormányzat
költségvetéséből folyósított” szöveg,
d)
K48. pont h) alpontjában a „táncművészeti életjáradék” szövegrész helyébe a „táncművészeti életjáradék,
tudományos alkotói járadék” szöveg,
e)
K512. pont a) alpontjában az „a bevett egyházaknak” szövegrész helyébe az „az egyházak részére” szöveg és
f)
B411. pont k) alpontjában a „pénztártöbblet.” szövegrész helyébe a „pénztártöbbletet.” szöveg
lép.

10. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K44. pontja a következő j) ponttal
egészül ki:
[K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Ezen a rovaton kell elszámolni]
„j) a gyermekek otthongondozási díját [Szoctv. 38. §].”
2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B113. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok egyes
szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket.
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket.”
3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K44. pont i) alpontjában az „alapján
[Szoctv. 54. §-a].” szövegrész helyébe az „alapján [Szoctv. 54. §-a] és” szöveg lép.

11. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 16. melléklet 09. pont 09113. alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„09113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
091131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
0911311. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata
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0911312. Követelés települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására
0911313. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése
091132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
0911321. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata
0911322. Követelés települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatására
0911323. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése”

12. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 1. pont a) alpontjában az „az Áht. 36. §
(2) bekezdése szerinti esetek kivételével” szövegrész helyébe az „az Áht. 36. § (2) bekezdése és az állami magasépítési
beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 10. § (4) bekezdése szerinti esetek kivételével” szöveg
lép.

13. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 2. pont a) alpontjában foglalt
táblázat első sora helyébe a következő rendelkezés lép:
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
091112, 091122, 0911312, 0911322, 091142, 091152,
091162, 09122, 09132, 09142, 09152,
09162. számlák egyenlege
–
a 091113, 091123, 0911313, 0911323, 091143,
091153, 091163, 09123, 09133, 09143, 09153,
09163. számlák egyenlege

=

3511. könyvviteli számla egyenlege

12. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

1555

A Kormány 283/2019. (XI. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló
2018. évi CIII. törvény 20. § a)–e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2018. (XII. 21.)
Korm. rendelet] 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § (1) A Törvény 2. § (3) és (4) bekezdése szerinti tájékoztató levél tartalmazza
a) a tulajdonszerzési lehetőségeket, ideértve
aa) az egyösszegű vásárlás szabályait, az annak során igénybe vehető kedvezményeket és azok feltételeit,
ab) a részletvétel szabályait,
b) a lakásbérleti jogviszony fenntartásának feltételeit,
c) az arról való tájékoztatást, hogy amennyiben a bérlő nem él nyilatkozattételi jogával, akkor a bérleti jogviszonya
milyen feltételek mellett marad fenn,
d) a bérlő által bérelt lakóingatlan vagy tartalék ingatlan vonatkozásában e rendelet alapján kiszámított vételár,
vételárrészlet és bérleti díj összegeket,
e) a nyilatkozattételi határidőre szóló felhívást és
f ) a nyilatkozattétel formai és tartalmi követelményeit.
(2) A Nemzeti Eszközkezelő a Törvény 2. § (3) bekezdése szerinti tájékoztató levelet 2019. március 31-ig, a Törvény 2. §
(4) bekezdése szerinti tájékoztató levelet 2019. december 15-ig küldi meg a fizetési kötelezettségeinek eleget tevő
bérlőnek.
(3) A Törvény 6. § (10) bekezdése szerinti tájékoztató levél tartalmazza
a) a részletvétel szabályait,
b) az arról való tájékoztatást, hogy ha a Törvény 6. § (1) bekezdése szerint nyilatkozattételre felhívott bérlő nem él
a nyilatkozattételi jogával, a lakóingatlan vagy a tartalék ingatlan feletti tulajdonjog megszerzésére a továbbiakban
nincs lehetősége,
c) a nyilatkozattételi határidőre szóló felhívást és
d) a nyilatkozattétel formai és tartalmi követelményeit.”
2. §		
A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Eszközkezelő
a) a 26. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató levelet az e rendeletben foglalt határidőig, a bérlő által bérelt lakóingatlan
vagy tartalék ingatlan címére,
b) a 26. § (3) bekezdése szerinti tájékoztató levelet a Törvényben foglalt határidőig, a Törvény 6. § (1) bekezdése szerint
nyilatkozattételre felhívott bérlőnek a lakásbérleti szerződés megszűntetéséről szóló dokumentumban megadott
értesítési címére,
c) a 27. § szerinti tájékoztató levelet a Törvényben foglalt határidőig, a bérlő által bérelt lakóingatlan vagy tartalék
ingatlan címére
postai úton megküldi a (2) és (3) bekezdésben foglalt szabályok szerint.”
3. §		
A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
a)
2. § (2) bekezdésében a „2019. december 1-ig köti meg az adásvételi szerződést a Nemzeti Eszközkezelővel”
szövegrész helyébe a „2020. február 28-ig írja alá a Nemzeti Eszközkezelővel kötendő adásvételi szerződést”
szöveg,
b)
V. Fejezetének címében a „8. § (3) BEKEZDÉSE ÉS A” szövegrész helyébe a „2. § (5) BEKEZDÉSE, 8. §
(3) BEKEZDÉSE, ÉS” szöveg,
c)
15. § (1) bekezdésében a „Törvény” szövegrész helyébe a „Törvény 2. § (5) bekezdése és” szöveg, a „2020. január 1-től
a 2018. december 1-jén” szövegrész helyébe a „2020. június 1-jétől a 2020. március 1-jén” szöveg,
d)
15. § (2) bekezdésében a „2020. január 1-től” szövegrész helyébe a „2020. március 1-jétől” szöveg,
e)
16. § (1) bekezdésében az „(1) bekezdés szerinti összegét” szövegrész helyébe az „összegét” szöveg,
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27. § nyitó szövegrészében a „13. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „13. § (3) bekezdése” szöveg,
27. § e) pontjában a „formai” szövegrész helyébe a „formai és tartalmi” szöveg

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §

(1) A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) alapvető feladatai
ellátása érdekében szolgáltatandó információk (a továbbiakban: adatszolgáltatások) és az adatszolgáltatások
teljesítésére kötelezettek (a továbbiakban: adatszolgáltató) körét, valamint az adatszolgáltatások gyakoriságát,
teljesítésének módját és határidejét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó táblákat és az azok kitöltésére vonatkozó rendelkezéseket a 2. melléklet
tartalmazza.
(3) Az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges – a 3. mellékletben meghatározott – technikai segédleteket az MNB
e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a honlapján teszi közzé.

2. §		
Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
3. §

(1) Az adatszolgáltató a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai
ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet
[a továbbiakban: 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet] szerinti,
a)
2020. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó,
b)
2020. január – 2020. március hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozó, P55 MNB azonosító kódú,
c)
2020. első negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó, P02, P04, P05, P07–P09, P27, P34, P42, P45, P62 és P63
MNB azonosító kódú
adatszolgáltatás teljesítése során a 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.
(2) Az adatszolgáltató az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 45. sora szerinti, J01 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást
első alkalommal 2019. december 31-ei állapotra vonatkozóan 2020. október 31-ig teljesíti.

4. §		
Hatályát veszti a 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1–3. melléklet a 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–3. melléklete a Magyar Közlöny 183. számának mellékleteként, az MK_19_183_37MNB_1_3melleklet.pdf fájlnév alatt található.
A rendelet ezen részei a Magyar Közlöny 7589/1–7589/550. oldalait képezik.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelete
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti
Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a hitelintézetre, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásra
(a továbbiakban együtt: hitelintézet),
b)
a pénzügyi vállalkozásra,
c)
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)
szerinti többes kiemelt közvetítőre, a kizárólag magánszemélyek részére a mindennapi élet felszerelési
tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek – ide nem értve a gépjárművet – megvásárlásához nyújtott hitel- és
pénzkölcsönt közvetítő többes ügynök kivételével a többes ügynökre és az alkuszra (a továbbiakban együtt:
független közvetítő),
d)
az elektronikuspénz-kibocsátó intézményre,
e)
a pénzforgalmi intézményre,
f)
a Posta Elszámoló Központot működtető intézményre (a továbbiakban: PEKMI),
g)
az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
más államban (a továbbiakban: EGT-állam) székhellyel rendelkező hitelintézet, pénzügyi vállalkozás,
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepére (a továbbiakban:
EGT-fióktelep)
(a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.
2. §

(1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres, eseti és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban:
MNB) kijelölésén alapuló adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti jelentés) teljesít az MNB részére.
(2) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját az adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint készített
főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.
(3) A felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben
tárolt információkat a felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell
megőrizni.

3. §

(1) Az adatszolgáltató e rendelet szerinti felügyeleti jelentés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége – a (2)–(5)
bekezdésben foglalt kivétellel – az MNB által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat véglegessé válása
napjától a tevékenységi engedély visszavonásáról szóló határozat véglegessé válása napjáig áll fenn.
(2) A PEKMI az e rendelet szerinti felügyeleti jelentést e rendelet hatálybalépésének napjától pénzforgalmi szolgáltató
jogállásának megszűnéséig teljesíti.
(3) Az EGT-fióktelep az e rendelet szerinti felügyeleti jelentést a működése megkezdésének napjától a tevékenysége
befejezésének napjáig teljesíti.
(4) A pénzügyi vállalkozás az e rendelet szerinti felügyeleti jelentést első alkalommal a cégbírósági bejegyzését követő
negyedévben teljesíti.
(5) A kizárólag számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi intézmény az e rendelet szerinti felügyeleti jelentést
a számlainformációs szolgáltatás végzésére vonatkozó bejelentése nyilvántartásba vétele tárgyában hozott MNB
határozat véglegessé válása napjától a tevékenység megszűnéséről történő bejelentésének napjáig teljesíti.

4. §

(1) A hitelintézet és a hitelintézeti típusú EGT-fióktelep – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. mellékletben
foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az
MNB részére.
(2) A nem EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepeként működő hitelintézet
(a továbbiakban: harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe) a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet
12. cikk (2) bekezdésében, valamint a VI. és VII. mellékletében foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában
felügyeleti jelentést teljesít az ingatlanfedezetű hitelekből származó veszteségekre vonatkozó adatokról az
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MNB részére. A vonatkozási időpontra a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk (1) bekezdés c) pontja,
a teljesítési határidőre a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint (2), (4)
és (5) bekezdése az irányadó.
(3) Az (1) bekezdés szerinti felügyeleti jelentés kitöltésére vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, az (1) bekezdés
szerinti felügyeleti jelentés kitöltésére vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet tartalmazza. A kitöltést segítő
technikai segédletet az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a honlapján teszi közzé.
5. §

(1) A pénzügyi vállalkozás és az ezen típusú EGT-fióktelep a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal,
formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat az 5. melléklet
tartalmazza.

6. §

(1) Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek, valamint
a PEKMI a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti
jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 7. melléklet
tartalmazza.

7. §

(1) A független közvetítő a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre
felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 9. melléklet
tartalmazza.

8. §

(1) A hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, valamint az ezen típusú EGT-fióktelepek az általuk forgalmazott hitel- és pénzügyi
lízing-, betéti és megtakarítási, valamint számlatermékekre vonatkozó felügyeleti jelentést a 10. mellékletben
foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre teljesítik az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 11. melléklet
tartalmazza.

9. §

(1) A hitelintézet a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre éves felügyeleti
jelentést teljesít a tárgyévi javadalmazási adatokról az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 13. melléklet
tartalmazza.

10. §

(1) Az MNB által kijelölt hitelintézet a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre éves
felügyeleti jelentést teljesít a finanszírozási terv adatokról az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 15. melléklet
tartalmazza.

11. §

(1) A pénzforgalmi szolgáltató a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő
tájékoztatás egyes kérdéseiről szóló 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 144/2018. (VIII. 13.)
Korm. rendelet] 1. §-a szerinti fizetési számlához kapcsolódó díjakra és kondíciókra vonatkozó eseti felügyeleti jelentést
(jelentéskód: PADWEB) a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, a díjak és kondíciók érvényessége
kezdőnapját megelőző munkanapig teljesíti az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 17. melléklet
tartalmazza.

12. §

(1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést és a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatásokat
az MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással
ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban:
ERA rendszer) keresztül teljesíti.
(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos
bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.
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(3) Az ERA rendszer használatára, valamint a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatás
bejelentésére vonatkozó szabályokat a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2019. (XI. 19.)
MNB rendelet (a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2. melléklet I.B.1. pontja,
az ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.
3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.
13. §

(1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést
az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.
(2) Ha az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés teljesítését követően olyan, az adatszolgáltató által – Számviteli
politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely a 2. § (2) bekezdése
szerinti, a felügyeleti jelentés alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé, akkor a felügyeleti
jelentést visszamenőleg is, az eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A jelen bekezdés
szerint módosított felügyeleti jelentést – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az eltérés feltárásától számított
15 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató az MNB részére.
(3) A 10. és 16. melléklet szerinti felügyeleti jelentésre vonatkozó javított adatot – a javítás pontos okának megjelölésével
együtt – az eltérés feltárásától számított 2 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató az MNB részére.

14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. és 7–11. §, a 2. és 3. melléklet, a 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–7. és 12–36. sora,
az ott meghatározott felügyeleti jelentések táblái, az 5. melléklet II–III.4.4., IV. és V. pontja, a 6. melléklet„ÖSSZEFOGLALÓ
TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–9. és 15–30. sora, az ott meghatározott felügyeleti jelentések táblái, a 7. melléklet
II.1–III.2.3. és IV. pontja, valamint a 8–17. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

15. §

(1) Az adatszolgáltató a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar
Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet [a továbbiakban: 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet] szerinti, 2020. január 1-jét megelőző
tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítése során a 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet
szabályait alkalmazza, azzal, hogy a 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA KONSZOLIDÁLT
JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 3–5. sora szerinti, auditált felügyeleti jelentés beküldési határideje 2020. június
30.
(2) Az adatszolgáltató a 10. melléklet I. pontjában foglalt „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–3., 5–13. és
15–19. sora szerinti felügyeleti jelentést első alkalommal 2020. február 1-jei állapotra vonatkozóan, 2020. január 31-ig
teljesíti.

16. §		
E rendelet 12. §-a – a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti
Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 39/2019. (XI. 20.)
MNB rendelet 9. §-ával együtt – az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti
adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 680/2014/
EU bizottsági végrehajtási rendelet 17. cikk (1) bekezdése végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
17. §		
Hatályát veszti a 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1–17. melléklet a 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–17. melléklete a Magyar Közlöny 185. számának mellékleteként, az MK_19_185_38MNB_1_17melleklet.pdf fájlnév alatt található.
A rendelet ezen részei a Magyar Közlöny 7791/1–7791/545. oldalait képezik.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelete
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) hatálya alá tartozó szervezetre,
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) szerinti befektetési alapra és befektetési alapkezelőre, valamint
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti központi értéktári, központi szerződő fél és
tőzsdei tevékenységet végző szervezetre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.
2. §

(1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres és eseti adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti
jelentés) teljesít a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.
(2) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját az adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint készített
főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartások képezik.
(3) A felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben
tárolt információkat a felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell
megőrizni.

3. §

(1) Az adatszolgáltató e rendelet szerinti felügyeleti jelentés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel – az MNB által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat véglegessé válása napjától
a tevékenységi engedély visszavonásáról szóló határozat véglegessé válása napjáig áll fenn.
(2) A fióktelep az e rendelet szerinti felügyeleti jelentést a működése megkezdésének napjától a tevékenysége
befejezésének napjáig teljesíti.

4. §

(1) A Bszt. hatálya alá tartozó szervezet, valamint a Tpt. szerinti központi értéktári tevékenységet végző szervezet
– a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában,
gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő
szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége a 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ
TÁBLA” megnevezésű táblázat 2–9., 14., 22., 23. és 34. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.
(3) A Tpt. szerinti központi értéktári tevékenységet végző szervezet a központi értékpapír-nyilvántartás adatait
– az értékpapír ISIN azonosítójának, fajtájának, egyéb jellemzőinek, valamint a kibocsátó adatainak megnevezésével –
elektronikus formában, a tárgyidőszakot követő munkanap 10.00 óráig küldi meg az MNB részére.
(4) Az (1) bekezdés szerinti felügyeleti jelentés kitöltésére vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre
vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A befektetési alap és a befektetési alapkezelő – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 4. mellékletben foglaltaknak
megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő
szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége a 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ
TÁBLA” megnevezésű táblázat 1. és 2. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.
(3) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat az 5. melléklet
tartalmazza.

6. §

(1) A Bszt. hatálya alá tartozó, magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő
tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít a tárgyévi javadalmazási adatokról
az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó előírásokat a 7. melléklet tartalmazza.
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(1) A Bszt. hatálya alá tartozó, értékpapírszámla vezetésére engedéllyel rendelkező szervezet, valamint a Kbftv. hatálya
alá tartozó, értékpapírszámla vezetésére engedéllyel rendelkező befektetési alapkezelő a 8. mellékletben foglaltaknak
megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az értékpapírszámlajóváírások, értékpapírszámla-terhelések adatairól az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó előírásokat a 9. melléklet tartalmazza.

8. §		
A Tpt. szerinti tőzsdei tevékenységet végző szervezet a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal,
formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
9. §

(1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést, a 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 110. cikke
alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti
adatszolgáltatásokat az MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített
elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű
rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.
(2) Az adatszolgáltató a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke alapján fennálló adatszolgáltatási
kötelezettségét az ERA rendszeren vagy az MNB által erre a célra kiépített elektronikus csatornán (a továbbiakban:
webes szolgáltatás) keresztül, az adatszolgáltatást fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva
teljesíti.
(3) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos
bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.
(4) Az ERA rendszer használatára, valamint a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatás
bejelentésére vonatkozó szabályokat a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2019. (XI. 19.)
MNB rendelet (a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2. melléklet
I. B. 1. pontja, az ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az alapvető feladatokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatási MNBr. 3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.
A webes szolgáltatás használatát segítő útmutatást a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke
alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettség webes szolgáltatás útján való teljesítéséről szóló, az MNB honlapján
közzétett tájékoztató tartalmazza.

10. §

(1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést
az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.
(2) Ha az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés teljesítését követően olyan, az adatszolgáltató által
– számviteli politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely
a 2. § (2) bekezdése szerinti, a felügyeleti jelentés alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé,
akkor a felügyeleti jelentést visszamenőleg is, az eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A jelen
bekezdés szerint módosított felügyeleti jelentést az eltérés feltárásától számított 15 munkanapon belül küldi meg
az adatszolgáltató az MNB részére.

11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2020. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 22. és 23. sora, az ott meghatározott felügyeleti
jelentések táblái, valamint a 3. melléklet II.1.22. pontja 2020. április 1-jén lép hatályba.

12. §		
Az adatszolgáltató
a)
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2018.
(XI. 13.) MNB rendelet [a továbbiakban: 37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet] szerinti, 2020. január 1-jét megelőző
tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás,
b)
a 37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 22. és 23. sora
szerinti, 2020. január–március hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés teljesítése során
a 37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.
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13. §		
E rendelet
1.
9. § (1), (3) és (4) bekezdésében a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek,
az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében
történő kiegészítéséről szóló, 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
110. cikke,
2.
9. § (1), (3) és (4) bekezdésében – a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez
elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 12. §-ával együtt – az intézmények 575/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtástechnikai standardok megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet
17. cikk (1) bekezdése,
3.
9. § (2)–(4) bekezdésében a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló,
2014. május 15-i 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
14. §		
Hatályát veszti a 37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1–10. melléklet a 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–10. melléklete a Magyar Közlöny 185. számának mellékleteként, az MK_19_185_39MNB_1_10melleklet.pdf fájlnév alatt található.
A rendelet ezen részei a Magyar Közlöny 7793/1–7793/170. oldalait képezik.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2019. (XI. 21.) MNB rendelete
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti
Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya a biztosítóra, a független biztosításközvetítőre (a továbbiakban: alkusz), a többes ügynökre,
valamint a Magyar Biztosítók Szövetségének a Kártalanítási Alap és a Kártalanítási Számla kezelője és a Nemzeti
Iroda feladatait ellátó elkülönített szervezeti egységére (a továbbiakban: MABISZ elkülönített szervezeti egysége)
(a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.
2. §

(1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres és eseti adatszolgáltatást (a továbbiakban együtt:
felügyeleti jelentés) teljesít a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.
(2) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját az adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint készített
főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartások képezik.
(3) A felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben
tárolt információkat a felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell
megőrizni.

3. §		
Az adatszolgáltató e rendelet szerinti felügyeleti jelentés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége az MNB által kiadott
tevékenységi engedélyről szóló határozat véglegessé válása napjától a tevékenységi engedély visszavonásáról szóló
határozat véglegessé válása napjáig áll fenn.
4. §

(1) A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) HATODIK RÉSZE hatálya alá
tartozó kisbiztosító (a továbbiakban: kisbiztosító) a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és
határidőre negyedéves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet
tartalmazza.

5. §

(1) A kisbiztosító – a Bit. 230. § (1) bekezdése szerinti kisbiztosító-egyesület (a továbbiakban: kisbiztosító-egyesület)
kivételével – a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre éves aktuáriusi jelentést
teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat az 5. melléklet
tartalmazza.

6. §

(1) A kisbiztosítónak nem minősülő biztosító a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és
határidőre negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 7. melléklet
I–IV. pontja tartalmazza.
(3) A kisbiztosítónak nem minősülő biztosító az (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete szerinti
S.16.01.01, S.19.01.01, S.20.01.01, S.21.01.01, S.21.03.01 és S.29.03.01 kódú táblákat a 7. melléklet V. pontjában foglalt
kitöltési előírásokat is figyelembe véve teljesíti.
(4) A kisbiztosítónak nem minősülő biztosító az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 304. cikk
(1) bekezdés b) pontja szerinti rendszeres felügyeleti jelentést évente, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet 304. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti éves jelentéstételi kötelezettség teljesítésével egyidejűleg
teljesíti az MNB részére.

7. §

(1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméket terjesztő biztosító a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő
tartalommal, formában és határidőre negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 9. melléklet
tartalmazza.
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8. §

(1) Az alkusz és a többes ügynök a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre féléves
és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 11. melléklet
tartalmazza.

9. §

(1) A MABISZ elkülönített szervezeti egysége a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és
határidőre éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 13. melléklet
tartalmazza.

10. §

(1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést és az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, illetve az (EU)
2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatásokat az MNB által meghatározott elektronikus
formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer
Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.
(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos
bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.
(3) Az ERA rendszer használatára, valamint a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatás
bejelentésére vonatkozó szabályokat a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti
Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2019.
(XI. 19.) MNB rendelet (a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2. melléklet
I. B. 1. pontja, az ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az alapvető feladatokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatási MNBr. 3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.

11. §

(1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést
az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.
(2) Ha az adatszolgáltató önellenőrzési, belső ellenőrzési stb. tevékenysége során megállapításra kerül, hogy a jelentett
adatok korrekcióra szorulnak, mert a Számviteli politikában meghatározott jelentős mértékű eltérés mutatkozik,
akkor a felügyeleti jelentést visszamenőleg is, az eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A jelen
bekezdés szerint módosított felügyeleti jelentést az eltérés feltárásától számított 15 munkanapon belül küldi meg
az adatszolgáltató az MNB részére.

12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. és 5. §, a 6. § (3) bekezdése, a 7–9. §, a 2–5. melléklet, a 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat
1–22. és 24–47. sora, a 7. melléklet II. 2–23., 25–26. és III–V. pontja, valamint a 8–13. melléklet 2020. január 1-jén lép
hatályba.

13. §

(1) A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti
feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet
[a továbbiakban: 39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet] szerinti, 2020. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó
felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésére – a 39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ
TÁBLA” megnevezésű táblázat 23. sorában meghatározott felügyeleti jelentés kivételével – a 39/2018. (XI. 14.) MNB
rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) A kisbiztosítónak nem minősülő biztosító a 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 23. sorában
meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2019. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.

14. §		
E rendelet
1.
6. § (3) bekezdésében és 7. melléklet V. pontjában a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
megfelelően a felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai
standardok meghatározásáról szóló, 2015. december 2-i (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet
II. melléklet S.16.01.01, S.19.01.01, S.20.01.01, S.21.01.01, S.21.03.01 és S.29.03.01 kódú táblára vonatkozó
rendelkezései,
2.
6. § (4) bekezdésében a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról
szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről szóló,
2014. október 10-i (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 312. cikk (2) bekezdése,
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10. §-ában, valamint 1. melléklet 3.1. pontjában a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység
megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II)
kiegészítéséről szóló, 2014. október 10-i (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. CÍM XIII.
FEJEZETE és II. CÍM VI. FEJEZETE, valamint a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően
a felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai standardok
meghatározásáról szóló, 2015. december 2-i (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikke
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
15. §		
Hatályát veszti a 39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1–13. melléklet a 40/2019. (XI. 21.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–13. melléklete a Magyar Közlöny 186. számának mellékleteként, az MK_19_186_40MNB_1_13melleklet.pdf fájlnév alatt található.
A rendelet ezen részei a Magyar Közlöny 7800/1–7800/405. oldalait képezik.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelete
a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez
elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségekről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya az önkéntes nyugdíjpénztárra, az önkéntes kölcsönös egészségpénztárra (a továbbiakban:
egészségpénztár), az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárra (a továbbiakban: önsegélyező pénztár),
az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárra (a továbbiakban: egészség- és önsegélyező pénztár),
a magánnyugdíjpénztárra és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató)
terjed ki.
2. §

(1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres és eseti adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti
jelentés) teljesít a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.
(2) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi, analitikus és
egyéb nyilvántartások képezik.
(3) A felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben
tárolt információkat a felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell
megőrizni.

3. §

(1) Az önkéntes nyugdíjpénztár – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő
tartalommal, formában és határidőre napi, negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A felszámolás alatt álló önkéntes nyugdíjpénztár a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában
a felszámolás megkezdését megelőző nappal mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít, amelyet
a fordulónapot követő 30 munkanapon belül küld meg az MNB részére. A felszámolás időtartama alatt az önkéntes
nyugdíjpénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.
(3) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet
tartalmazza.

4. §

(1) Az egészségpénztár, az önsegélyező pénztár, valamint az egészség- és önsegélyező pénztár – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel – a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre negyedéves, éves és
eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A felszámolás alatt álló egészségpénztár, önsegélyező pénztár, valamint egészség- és önsegélyező pénztár
a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában a felszámolás megkezdését megelőző nappal
mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít, amelyet a fordulónapot követő 30 munkanapon belül
küld meg az MNB részére. A felszámolás időtartama alatt az egészségpénztár, az önsegélyező pénztár, valamint
az egészség- és önsegélyező pénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.
(3) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat az 5. melléklet
tartalmazza.

5. §

(1) A magánnyugdíjpénztár – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő
tartalommal, formában és határidőre napi, havi, negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A végelszámolás alatt álló magánnyugdíjpénztár a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és
határidőre napi és negyedéves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(3) A felszámolás alatt álló magánnyugdíjpénztár a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában
a felszámolás megkezdését megelőző nappal mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít,
amelyet a fordulónapot követő 30 munkanapon belül küld meg az MNB részére. A felszámolás időtartama alatt
a magánnyugdíjpénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.
(4) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 7. melléklet
tartalmazza.
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6. §

(1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és
határidőre negyedéves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 9. melléklet
tartalmazza.

7. §

(1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést az MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú
vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához”
megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.
(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus
formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.
(3) Az ERA rendszer használatára, valamint a felügyeleti jelentés teljesítésében való akadályoztatás bejelentésére
vonatkozó szabályokat a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető
feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet
(a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2. melléklet I. B. 1. pontja, az ERA rendszer
használatát segítő részletes útmutatást az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. 3. melléklet
3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.

8. §

(1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést
az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.
(2) Ha az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés teljesítését követően olyan, az adatszolgáltató által – Számviteli politikájában
vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely a 2. § (2) bekezdése szerinti, a felügyeleti
jelentés alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé, akkor a felügyeleti jelentést visszamenőleg is,
az eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A jelen bekezdés szerint módosított felügyeleti jelentést
az eltérés feltárásától számított 15 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató az MNB részére.

9. §		
Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
10. §

(1) Az adatszolgáltató a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs
rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet [a továbbiakban: 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet] szerinti,
2020. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés teljesítése során – a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel – a 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.
(2) Az adatszolgáltató a 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 33.
sorában meghatározott felügyeleti jelentést 2019. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan a jelen rendelet 3. melléklet
IV.4.3. pontjában meghatározott kitöltési előírások szerint teljesíti.

11. §		
Hatályát veszti a 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1–9. melléklet a 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–9. melléklete a Magyar Közlöny 186. számának mellékleteként, az MK_19_186_41MNB_1_9melleklet.pdf fájlnév alatt található.
A rendelet ezen részei a Magyar Közlöny 7802/1–7802/290. oldalait képezik.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 42/2019. (XII. 3.) MNB rendelete
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra kiterjedő szerződés- és káradatbázisból történő adatigénylés
részletes szabályairól
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást művelő, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény
269. § (13) bekezdése szerinti, a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen
a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
szóló MNB rendeletben meghatározott adatszolgáltatást (a továbbiakban: adatszolgáltatás) teljesítő biztosító (a
továbbiakban: biztosító) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 24/A. § (4) bekezdése
szerinti, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra kiterjedő szerződés- és káradatbázisból (a továbbiakban:
KKTA) történő, összesített szerződés- és káradatokra vonatkozó adatigénylésre a Magyar Nemzeti Bank által számára
publikált webszolgáltatáson keresztül jogosult.
(2) A webszolgáltatás használatát segítő technikai segédleteket a Magyar Nemzeti Bank e rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg, az elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszerében adja át a biztosítónak.

2. §

(1) A webszolgáltatáson keresztül a biztosító a következő adatokat kérdezheti le:
a)
szerződésadatok:
aa)
darabszám: a keresési feltételek által megszabott csoportba eső szerződések darabszáma,
ab)
kockázatban töltött napok kumulált száma: a keresési feltételek által megszabott csoportba
eső szerződések adott időszakban, az időszak utolsó napján hatályos keresési feltételek szerint
kockázatban töltött napjainak összesített száma,
ac)
károk száma: a keresési feltételek által megszabott csoportba eső szerződésekhez kapcsolódó azon
káresemények darabszáma, amelyek az adott időszakban következtek be,
ad)
részkárok száma: a keresési feltételek által megszabott csoportba eső szerződésekhez kapcsolódó,
az adott időszakban bekövetkezett részkárok darabszáma,
ae)
kárkifizetés: a keresési feltételek által megszabott csoportba eső szerződésekhez kapcsolódó, az adott
időszakban bekövetkezett károkra teljesített összes kárkifizetés, a bekövetkezéstől a rendelkezésre
álló legutolsó adatszolgáltatásig bezárólag számítva,
af )
kárfelhasználás: a keresési feltételek által megszabott csoportba eső szerződésekhez kapcsolódó,
az adott időszakban bekövetkezett, a rendelkezésre álló legutolsó adatszolgáltatásig figyelembe vett,
az 1. melléklet szerint számított érték;
b)
káradatok:
ba)
káresemények száma: a részkár típusától függetlenül, a keresési feltételeknek megfelelő összes
káresemény darabszáma,
bb)
részkár típusának megfelelő káresemények száma: a beállított részkártípusú részkárt tartalmazó,
az egyéb keresési feltételeknek is megfelelő káresemények száma oly módon, hogy az egy
káreseményre jelentett ugyanazon típusú részkárokat egynek számítja a rendszer,
bc)
részkárok száma: a keresési feltételeknek megfelelő részkárok száma,
bd)
bekövetkezéstől a bejelentésig eltelt napok száma: a keresési feltételeknek megfelelő részkárokra
összesített napok száma,
be)
kárkifizetés: a keresési feltételeknek megfelelő részkárokra az adott időszak első napjától az adott
időszak utolsó napjáig bezárólag teljesített kárkifizetés,
bf )
kárfelhasználás: a keresési feltételeknek megfelelő részkárokra az adott hatálynapon érvényes teljes,
az 1. melléklet szerint számított értékek összege,
bg)
károkozók kockázatban és a károkozás napján hatályos bonus-malus besorolásban töltött napjainak
kumulált száma a káresemény bekövetkezésének időszakában: a keresési feltételeknek megfelelő
részkárokhoz tartozó károkozók kárbekövetkezés időszakában, a kár bekövetkezésének napján
hatályos keresési feltételek szerint kockázatban töltött napjainak összesített száma;
c)
a keresési feltételekhez megadható egyedi kódokat meghatározó kódtárak;
d)
a KKTA legutóbbi frissítésének időpontja.
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(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott lekérdezéseknél alkalmazható keresési feltételeket a 2. melléklet
tartalmazza.
3. §

(1) A webszolgáltatás a biztosítók által teljesített adatszolgáltatás adatai alapján, további műveletek végrehajtása nélkül
állítja elő az összesített adatokat.
(2) Amennyiben a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott lekérdezés eredménye olyan csekély számú
szerződés vagy részkár, amely az eredményhalmazban szereplő egyedi szerződések beazonosíthatatlanságát
veszélyezteti, a webszolgáltatás az érintett keresési feltételeknek megfelelő csoportra vonatkozóan érdemi adat
helyett „B/P” értéket szolgáltat.

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

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 42/2019. (XII. 3.) MNB rendelethez
A kárfelhasználás számításának módja
A kárfelhasználás számítására alkalmazott képlet, az adatokat szerződések esetén a legutolsó adatszolgáltatásban
érvényes hatálynapig, károknál a lekérdezésben használt időszakban a hatálynapig figyelembe véve:
K = k + j – r + Tf + Tj – Tr
ahol:
K: kárfelhasználás;
k: kárkifizetés;
j: járadékkifizetés;
r: regressz megtérülés;
Tf: a bruttó költségrész nélküli tételes függőkártartalék összege;
Tj: a bruttó költségrész nélküli járadéktartalék összege;
Tr: a bruttó költségrész nélküli regressztartalék összege.

2. melléklet a 42/2019. (XII. 3.) MNB rendelethez
Szerződés- és káradatok lekérdezéséhez használható keresési feltételek
1. A lekérdezés során az egyes keresési feltételek kombinálhatók egymással, és egy-egy keresési feltételhez egyszerre
több kód is kiválasztható.
2. Szerződésadatok lekérdezéséhez használható keresési feltételek
Mező

Leírás

1.

Hatály

Az aktuális időszak utolsó napja.

2.

Időszak

A lekérdezni kívánt év vagy negyedév.
Alkalmazható kódok: 2011–2099 (évek), 2011Q1–2099Q4
(negyedévek, ahol Q1, Q2, Q3, Q4 az I., II., III., IV. negyedévet jelöli).

3.

Szerződés státusza

A szerződések státusza az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: ÉK (élő kockázatban áll), M (megszűnt),
N/A (nincs adat).
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Leírás

Biztosítási évforduló

A szerződés biztosítási évfordulója az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok:
személygépkocsi esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási
szerződéseket): ÉF (évfordulós: 12. 31./01. 01.),
NÉF (nem évfordulós), N/A (nincs adat).

Jármű típusa

A jármű típusa az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok:
b1
Autóbusz 10–19 férőhely,
b2
Autóbusz 20–42 férőhely,
b3
Autóbusz 43–79 férőhely,
b4
Autóbusz 80 férőhely ≤,
b5
Autóbusz határozott idejű,
ha
Határozott idejű, P rendszámú,
hi
Hiányzó adat,
lj
Lassú jármű,
m1
Motorkerékpár 0–12 kW,
m2
Motorkerékpár 13–35 kW,
m3
Motorkerékpár 36–70 kW,
m4
Motorkerékpár 70 kW<,
m5
Motorkerékpár határozott idejű,
mg
Munkagép,
mv
Mezőgazdasági vontató,
p1
Pótkocsi, félpótkocsi <0,75 t,
p2
Pótkocsi, félpótkocsi 0,75–10 t,
p3
Pótkocsi, félpótkocsi 10 t<,
p4
Pótkocsi, félpótkocsi határozott idejű,
qa
Négykerekű segédmotoros kerékpár,
S1
Személygépkocsi 0–37 kW,
S2
Személygépkocsi 38–50 kW,
S3
Személygépkocsi 51–70 kW,
S4
Személygépkocsi 71–100 kW,
S56
Személygépkocsi 101 kW≤,
S7
Személygépkocsi határozott idejű,
sk
Segédmotoros kerékpár,
t1
Tehergépkocsi <3,5 t,
t2
Tehergépkocsi 3,5–12 t,
t3
Tehergépkocsi 12 t<,
t4
Tehergépkocsi határozott idejű,
tb
Trolibusz,
vo
Vontató,
N/A
Nincs adat.

Szerződő, üzembentartó kora

A szerződő, üzembentartó személy kora, az alábbiak szerint: az időszak
évének és a szerződő, üzembentartó születési évének különbsége.
Alkalmazható kódok:
a) személygépkocsi esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási
szerződéseket): <25, 26–30, 31–35, 36–40, 41–45, 46–50, 51–55,
56–60, 61–70, 71≤, N/A (nincs adat),
b) motorkerékpár esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási
szerződéseket): <30, 31–50, 51≤, N/A (nincs adat).
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Szerződő, üzembentartó
telephelyének helye

A szerződő, üzembentartó telephelyének irányítószáma alapján
a szerződés melyik földrajzi egységhez tartozik az időszak utolsó
napján.
Alkalmazható kódok:
a) személygépkocsi esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási
szerződéseket): BP (Budapest), PM (Pest megye),
MSZ (megyeszékhely), E (egyéb), N/A (nincs adat),
b) motorkerékpár, autóbusz és tehergépkocsi (0–3,5 t) esetén
(kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket):
BP (Budapest), V (vidék), N/A (nincs adat).

8.

BM besorolás

A szerződéshez tartozó bonus-malus besorolás az időszak utolsó
napján.
Alkalmazható kódok:
a) személygépkocsi esetén: M1, M2, M3, M4, A0, B1, B2, B3, B4, B5, B6,
B7, B8, B9, B10, N/A (nincs adat),
b) tehergépkocsi és vontató esetén (kivéve a határozott idejű
biztosítási szerződéseket): M1–M4, A0, B1–B3, B4–B6, B7–B9, B10,
N/A (nincs adat),
c) motorkerékpár, autóbusz és mezőgazdasági vontató esetén
(kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): M1–M4, A0,
B1–B10, N/A (nincs adat).

9.

Flotta besorolás

A szerződés flotta besorolása az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: E (egyedi), F (flotta), N/A (nincs adat).

7.

3. Káradatok lekérdezéséhez használható keresési feltételek
Mező

Leírás

1.

Hatály

Az aktuális időszak vége.

2.

Időszak

A lekérdezni kívánt negyedév vagy év.

Biztosítási évforduló

A szerződés biztosítási évfordulója a káresemény bekövetkezésének
napján.
Alkalmazható kódok:
személygépkocsi esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási
szerződéseket): ÉF (évfordulós: 12. 31./01. 01.), NÉF (nem évfordulós),
N/A (nincs adat).

3.
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Leírás

Járműtípus

A jármű típusa a káresemény bekövetkezésének napján.
Alkalmazható kódok:
b1
Autóbusz 10–19 férőhely,
b2
Autóbusz 20–42 férőhely,
b3
Autóbusz 43–79 férőhely,
b4
Autóbusz 80 férőhely ≤,
b5
Autóbusz határozott idejű,
ha
Határozott idejű, P rendszámú,
hi
Hiányzó adat,
lj
Lassú jármű,
m1
Motorkerékpár 0–12 kW,
m2
Motorkerékpár 13–35 kW,
m3
Motorkerékpár 36–70 kW,
m4
Motorkerékpár 70 kW<,
m5
Motorkerékpár határozott idejű,
mg
Munkagép,
mv
Mezőgazdasági vontató,
p1
Pótkocsi, félpótkocsi <0,75 t,
p2
Pótkocsi, félpótkocsi 0,75–10 t,
p3
Pótkocsi, félpótkocsi 10 t<,
p4
Pótkocsi, félpótkocsi határozott idejű,
qa
Négykerekű segédmotoros kerékpár,
S1
Személygépkocsi 0–37 kW,
S2
Személygépkocsi 38–50 kW,
S3
Személygépkocsi 51–70 kW,
S4
Személygépkocsi 71–100 kW,
S56
Személygépkocsi 101 kW≤,
S7
Személygépkocsi határozott idejű,
sk
Segédmotoros kerékpár,
t1
Tehergépkocsi <3,5 t,
t2
Tehergépkocsi 3,5–12 t,
t3
Tehergépkocsi 12 t<,
t4
Tehergépkocsi határozott idejű,
tb
Trolibusz,
vo
Vontató,
N/A
Nincs adat.

Szerződő, üzembentartó kora

A szerződő, üzembentartó személy kora a káresemény
bekövetkezésének napján, az alábbiak szerint: a kár bekövetkezési
időszak évének és a szerződő, üzembentartó születési évének
különbsége.
Alkalmazható kódok:
a) személygépkocsi esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási
szerződéseket): <25, 26–30, 31–35, 36–40, 41–45, 46–50, 51–55,
56–60, 61–70, 71≤, N/A (nincs adat),
b) motorkerékpár esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási
szerződéseket): <30, 31–50, 51≤, N/A (nincs adat).
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Szerződő, üzembentartó
telephelyének helye

A szerződő, üzembentartó telephelyének irányítószáma alapján
a szerződés melyik földrajzi egységhez tartozik a káresemény
bekövetkezésének napján.
Alkalmazható kódok:
a) személygépkocsi esetén (kivéve a határozott idejű biztosítási
szerződéseket): BP (Budapest), PM (Pest megye),
MSZ (megyeszékhely), E (egyéb), N/A (nincs adat),
b) motorkerékpár, autóbusz és tehergépkocsi (0–3,5 t) esetén
(kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket):
BP (Budapest), V (vidék), N/A (nincs adat).

BM besorolás

A káresemény szerződéséhez tartozó bonus-malus besorolás a
káresemény bekövetkezésének napján.
Alkalmazható kódok:
a) személygépkocsi, tehergépkocsi és vontató esetén (kivéve
a határozott idejű biztosítási szerződéseket): M1–M4, A0, B1–B3,
B4–B6, B7–B9, B10, N/A (nincs adat),
b) motorkerékpár, autóbusz és mezőgazdasági vontató esetén
(kivéve a határozott idejű biztosítási szerződéseket): M1–M4,
A0, B1–B10, N/A (nincs adat).

8.

Részkár típusa

A részkár típusa az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: D (dologi kár), E (egyéb), J (járműkár),
S (személyi sérüléses kár), N/A (nincs adat).

9.

Káresemény bekövetkezésének
dátuma

A káresemény bekövetkezésének negyedéve vagy éve.

10.

Részkár bejelentésének dátuma

A részkár bejelentésének negyedéve vagy éve.

11.

Részkár státusza

A részkár státusza az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: N (nyitott), Z (lezárt), N/A (nincs adat).

12.

Káresemény országa

A részkárhoz tartozó információ az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: HUN (Magyarország), KUL (külföld),
N/A (nincs adat).

13.

Károsult jármű telephely országa

A részkárhoz tartozó információ az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: HUN (Magyarország), KUL (külföld),
N/A (nincs adat).

14.

Sérült személy országa

A részkárhoz tartozó információ az időszak utolsó napján.
Alkalmazható kódok: HUN (Magyarország), KUL (külföld),
N/A (nincs adat).

15.

Flotta besorolás

A szerződés flotta besorolása a káresemény bekövetkezésének napján.
Alkalmazható kódok: E (egyedi), F (flotta), N/A (nincs adat).
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A pénzügyminiszter 15/2019. (XII. 7.) PM rendelete
a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap
és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §
(1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá jogszabály által a tulajdonosi jogok
gyakorlására feljogosított szervezet, valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi
fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: az államháztartás szervezetei) közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket,
azok bevételeit és kiadásait, e rendeletben foglaltak szerint nyilvántartják és elszámolják.

1. A kormányzati funkciók
2. §

(1) A költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. mellékletben foglalt kormányzati funkciókba
– funkciószámmal és -megnevezéssel – be kell sorolni, és az alapító okiratában – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – fel kell tüntetni.
(2) A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni
a)
a költségvetési szerv 3. § (2) és (3) bekezdése szerint más költségvetési szerv részére végzett tevékenységének
megfelelő kormányzati funkciókat,
b)
a támogatási célok kormányzati funkcióit,
c)
a technikai funkciókat és
d)
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek megfelelő kormányzati funkciókat.

3. §

(1) A költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek
érdekében azok felmerültek.
(2) A költségvetési szerv más költségvetési szerv részére végzett tevékenységének bevételét, kiadását az ellátott szerv
azon kormányzati funkcióin kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek, tekintet nélkül arra, hogy az adott
kormányzati funkciók az elszámolást végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e.
(3) A (2) bekezdést kell alkalmazni
a)
– ha a költségvetési szerv költségvetésében az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére
szolgáló előirányzat került meghatározásra –
aa)
a kifejezetten más költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei
ellátására létrehozott költségvetési szervnek a más költségvetési szerv részére végzett tevékenysége
tekintetében,
ab)
az olyan költségvetési szerv tekintetében, amely az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás
alapján más költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait ellátja,
b)
a támogatási célok tekintetében és
c)
a befektetési célú tartós részesedésvásárlás tekintetében.

4. §

(1) E rendelet alkalmazásában támogatási célnak kell tekintetni a kiadást, ha nem a támogatásnyújtó közfeladatának
ellátását, kiváltását, hanem valamely egyéb közösségi, társadalmi, gazdasági szakpolitikai cél megvalósulását
szolgálja, függetlenül a támogatásnyújtás konkrét formájától.
(2) Államháztartási forrásból nyújtott pályázati vagy egyedi támogatás nyújtáskor a támogatás alapjául szolgáló okiratban
fel kell tüntetni a támogatási cél kormányzati funkcióját.

5. §		
E rendelet alkalmazásában akkor kell befektetési célúnak tekintetni a kiadást és a bevételt, ha a befektetés célja nem
a befektető valamely közfeladatának ellátását, kiváltását segítő gazdasági társaság alapítása vagy e célból ilyenben
részesedés vásárlása.
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(1) A szakmai alaptevékenység, közfeladat kormányzati funkciók szerint elszámolt kiadásaihoz – a 3. § (3) bekezdésében
meghatározott kivétellel – a 2. melléklet szerinti mutatókat kell rendelni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan kapacitásmutatóként minden esetben a szakmai tevékenységet
ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát (kapacitásmutató 1.), illetve az intézményüzemeltetési tevékenységet
ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát (kapacitásmutató 2.) kell feltüntetni.

2. Az államháztartási szakágazati rend
7. §

(1) A nemzetgazdaság gazdasági szervezeteit a gazdaságstatisztikák készítéséhez a főtevékenység alapján ágazatokba
kell sorolni.
(2) Az államháztartás szervezeteinek ágazati besorolására, a főtevékenység államháztartási szakágazatának megjelölésére
– szakágazatszámmal és megnevezéssel – az államháztartási szakágazati rendet kell használni. Az államháztartás
szakágazati rendjét a 3. melléklet határozza meg.
(3) Az államháztartási szakágazati rend az államháztartási tevékenységek sajátosságait kifejező, a TEÁOR-hoz illeszkedő,
annál részletesebb osztályozási rend.
(4) Az államháztartás szervezeteinek szakágazati besorolásakor a főtevékenység meghatározását a tevékenységekre
jutó személyi juttatások és a munkaadókat terhelő juttatások együttes összege alapján kell elvégezni. Ezt az elvet
kell követni az olyan költségvetési szerveknél is, amely azonos ágazatba tartozó intézmények működtetésére
szakosodott. A többcélú, több ágazatba tartozó tevékenységeket ellátó költségvetési szervek esetében
a „841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai” elnevezésű államháztartási
szakágazatba kell besorolni a szervet.

3. Záró rendelkezések
8. §

(1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet.

9. §		
Az e rendelet hatálybalépésekor már létező költségvetési szervek alapító okiratát, a költségvetési szervnek
nem minősülő törzskönyvi jogi személyek létesítő okiratát az e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül
az e rendelet szabályainak megfelelően módosítani kell.
		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
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1. melléklet a …/2019. (…. ….) PM rendelethez

A kormányzati funkciók rendje
1. Általános közszolgáltatások
0111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek
011110 Államhatalmi szervek tevékenysége
011120 Kormányzati igazgatási tevékenység
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek
011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
011230 Államadósság kezelése
0113 Külügyek
011310 Külügyek igazgatása
011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
0121 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak
012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak
0122 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül
012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül
0131 Általános személyzeti szolgáltatások
013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása
0132 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
0133 Egyéb általános szolgáltatások
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
0140 Alapkutatás
014010 Általános K+F politika
014020 Biotechnológiai alapkutatás
014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás
0150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F
015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
0160 Egyéb általános közszolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016030 Állampolgársági ügyek
016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
0170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók
017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók
0180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
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018020 Központi költségvetési befizetések
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről
018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
2. Védelem
0210 Katonai védelem
021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés
021030 Katonai ügyészségi tevékenység
021040 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység
0220 Polgári honvédelem
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
0230 Külföldi katonai segély
023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben
0240 Védelemhez kapcsolódó K+F
024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
0250 Egyéb védelmi ügyek
025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása
025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
025090 Egyéb védelmi ügyek
3. Közrend és közbiztonság
0310 Rendészeti tevékenységek
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása
031020 Menekültügy igazgatása
031030 Közterület rendjének fenntartása
031041 Vámrendészet
031042 Határrendészet, határvédelem
031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
031060 Bűnmegelőzés
031070 Baleset-megelőzés
031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység
0320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem)
032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás
032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
0330 Igazságszolgáltatás
033010 Igazságügy igazgatása
033020 Bírósági tevékenység
033030 Ügyészségi tevékenység
0340 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása
034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
034030 Pártfogó felügyelői tevékenység
0350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F
035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés
0360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek
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036010 Igazságügyi szakértői tevékenység
036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
4. Gazdasági ügyek
0411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek
041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
041120 Földügy igazgatása
041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása
041140 Területfejlesztés igazgatása
041150 Cégnyilvántartás
041160 Földmérés, térképészet
041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
041180 Meteorológiai szolgáltatás
0412 Általános munkaügyek
041210 Munkaügy igazgatása
041220 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)
041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához
nyújtható támogatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
0421 Mezőgazdaság
042110 Mezőgazdaság igazgatása
042120 Mezőgazdasági támogatások
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
042140 Génmegőrzés, fajtavédelem
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
042180 Állat-egészségügy
0422 Erdőgazdálkodás
042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
042220 Erdőgazdálkodás
0423 Halászat és vadászat
042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
042320 Vadgazdálkodás
042350 Halászat igazgatása és támogatása
042360 Halászat, haltenyésztés
0431 Szén- és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagipar
043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása
0432 Kőolaj- és gázipar
043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása
0433 Nukleáris fűtőanyagipar
043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása
0434 Egyéb tüzelőanyag-ipar
043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása
0435 Villamosenergia-ipar
043510 Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása
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0436 Egyéb energiaipar
043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása
0441 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat
044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása
0442 Feldolgozóipar
044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása
0443 Építésügy, építőipar
044310 Építésügy igazgatása
044320 Építőipar támogatása
0451 Közúti közlekedés
045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
045120 Út, autópálya építése
045130 Híd, alagút építése
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
045180 Közúti járművontatás
045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
0452 Vízi közlekedés
045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása
045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)
045230 Komp- és révközlekedés
0453 Vasúti közlekedés
045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása
045320 Vasút építése
0454 Légi szállítás
045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása
0455 Csővezetékes és egyéb szállítás
045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása
045530 Csővezetékes szállítás
0460 Hírközlés
046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása
046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek
046030 Egyéb távközlés
046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás
0471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás
047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása
047120 Piac üzemeltetése
0472 Szállodák és éttermek
047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása
0473 Turizmus
047310 Turizmus igazgatása és támogatása
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
0474 Többcélú fejlesztési projektek
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása
047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai
047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai
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0480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F
048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
0490 Egyéb gazdasági ügyek
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
049030 Kéményseprő-ipari tevékenység
5. Környezetvédelem
0510 Hulladékgazdálkodás
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051070 Használt eszköz bontása
051080 Hulladék újrahasznosítása
0520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás
052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
0530 Környezetszennyezés csökkentése
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
0540 Természet- és tájvédelem
054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
0550 Környezetvédelmi K+F
055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
0560 Egyéb környezetvédelem
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
6. Lakásépítés és kommunális létesítmények
0610 Lakásépítés
061010 Lakáspolitika igazgatása
061020 Lakóépület építése
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
0620 Településfejlesztés
062010 Településfejlesztés igazgatása
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
0630 Vízellátás
063010 Vízügy igazgatása
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
063070 Vízrajzi mérés
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
0640 Közvilágítás
064010 Közvilágítás
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0650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F
065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
0660 Egyéb kommunális feladatok
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
7. Egészségügy
0711 Gyógyszeripari termékek
071110 Gyógyszer-kiskereskedelem
071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása
0712 Egyéb gyógyászati termékek
071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme
071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása
0713 Gyógyászati segédeszközök
071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme
071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása
0721 Általános orvosi szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás
072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
0722 Szakosított orvosi szolgáltatások
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
072230 Járóbetegek gyógyító gondozása
072240 Járóbetegek egynapos ellátása
072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása
0723 Fogorvosi szolgáltatások
072311 Fogorvosi alapellátás
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
072313 Fogorvosi szakellátás
072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása
0724 Paramedikális szolgáltatások
072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
072440 Mentés
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás
072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
072470 Természetgyógyászat
072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások
072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása
0731 Általános kórházi szolgáltatások
073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása
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0732 Szakosított kórházi szolgáltatások
073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban
073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban
073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
0733 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai
073310 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai
0734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások
073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
073420 Bentlakásos hospice-ellátás
0740 Közegészségügyi szolgáltatások
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok
074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
0750 Egészségügyi K+F
075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
0760 Egyéb egészségügy
076010 Egészségügy igazgatása
076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása
076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
076061 Környezet-egészségügyi feladatok
076062 Település-egészségügyi feladatok
076063 Sugár-egészségügyi feladatok
076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok
076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás
076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás
0810 Szabadidős és sportszolgáltatások
081010 Sportügyek igazgatása
081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
081023 Doppingellenes tevékenység
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
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081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
0820 Kulturális szolgáltatások
082010 Kultúra igazgatása
082020 Színházak tevékenysége
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
082041 Nemzeti könyvtári feladatok
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
0830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások
083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása
083020 Könyvkiadás
083030 Egyéb kiadói tevékenység
083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása
0840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal
összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
084031 Civil szervezetek működési támogatása
084032 Civil szervezetek programtámogatása
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
0850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F
085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés
0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
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9. Oktatás
0911 Óvodai nevelés
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon
091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
1-4. évfolyamon
091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
1-4. évfolyamon
091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
091240 Alapfokú művészetoktatás
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon
0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon
092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
5-8. évfolyamon
092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
5-8. évfolyamon
092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
0922 Középfokú nevelés, oktatás
092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai
092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a
szakképző iskolákban
092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti
oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás
szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző
iskolákban
092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának
szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
0930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás
093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
0941 Felsőszintű képzés
094110 Felsőoktatási szakképzés
094120 Szakirányú továbbképzés
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094130 Egészségügyi szakmai képzés
094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés
0942 Felsőfokú oktatás
094210 Felsőfokú oktatás
094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása
094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés
0950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások
095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
0970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F
097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
0980 Máshová be nem sorolt oktatás
098010 Oktatás igazgatása
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai
098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai
10. Szociális védelem
1011 Betegség
101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása
101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása
101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére
101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére
101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása
101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
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101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
1012 Fogyatékosság
101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása
101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
101216 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
1020 Időskor, demens betegek
102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102025 Időskorúak átmeneti ellátása
102026 Demens betegek átmeneti ellátása
102027 Szakápolási központ
102031 Idősek nappali ellátása
102032 Demens betegek nappali ellátása
102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
1030 Túlélő hozzátartozók
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
1040 Család és gyermekek
104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
104012 Gyermekek átmeneti ellátása
104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
104020 Javítóintézeti ellátás
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet
vagy alternatív napközbeni ellátás útján
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104043 Család és gyermekjóléti központ
104044 Biztos Kezdet Gyerekház
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
104052 Családtámogatások
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
1050 Munkanélküliség
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
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1060 Lakhatás
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
1070 Egyéb szociális kirekesztettség
107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
107015 Hajléktalanok nappali ellátása
107016 Utcai szociális munka
107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
107050 Szociális étkeztetés népkonyhán
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
1080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F
108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
1090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás
90. Technikai funkciókódok
9000 Technikai funkciókódok
900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
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Tartalmi meghatározások a kormányzati funkciókhoz
1. Általános közszolgáltatások
A
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

B

C

0111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek
011110 Államhatalmi szervek tevékenysége
Ide tartozik:
- az államhatalmi (köztársasági elnöki, törvényhozási, alkotmánybírósági, országgyűlési biztosi, nemzeti
adatvédelmi) feladatok ellátása.
011120 Kormányzati igazgatási tevékenység
Ide tartozik:
- a központi kormányzati végrehajtó igazgatási (Kormány-, miniszterelnökségi, minisztériumi) feladatok
ellátása.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Ide tartozik:
- az önkormányzatok képviselőtestületeinek, bizottságainak működésével összefüggő feladatok,
valamint az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei általános igazgatási feladatainak
ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei szakigazgatási feladatainak ellátása.
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Ide tartozik:
- az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok működésével, igazgatási tevékenységével
összefüggő feladatok ellátása. Ezen a funkción kell elszámolni az önkormányzati hivatal helyi
nemzetiségi önkormányzatok működése érdekében ellátott feladatainak kiadásait és bevételeit is.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok közösségi és kulturális, valamint intézményfenntartói feladatainak ellátása.
0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek
011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
Ide tartozik:
- az államháztartás kiadási és bevételi oldalának igazgatásával, számvevőszéki, kormányzati és
önkormányzati ellenőrzésével összefüggő, valamint a kincstári feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az államháztartás kiadási és bevételi oldalának szabályozásával kapcsolatos (minisztérium: 011120)
feladatok, valamint az adó-, vám- és jövedéki igazgatás feladatainak ellátása.
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Ide tartozik:
- az adók, vámok, jövedéki adók kiszabásával, ellenőrzésével, beszedésével, behajtásával összefüggő
feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az adó-, vám- és jövedéki szabályozás feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
011230 Államadósság kezelése
Ide tartozik:
- költségvetés finanszírozási és adósságkezelési feladataival, valamint az állam átmenetileg szabad
pénzeszközeivel való gazdálkodással összefüggő igazgatási feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók.
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0113 Külügyek
011310 Külügyek igazgatása
Ide tartozik:
- az általános külügyi igazgatással, a külképviseletek működtetésével, valamint egyéb, máshová be nem
sorolt szakdiplomáciai tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a külügyi szabályozás feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
Ide tartozik:
- az általános jellegű nemzetközi szervezetekbe való rendszeres tagdíjbefizetésekkel, tőkeemelésekkel és
más vagyoni hozzájárulásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
0121 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak
012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak
Ide tartozik:
- a fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak nyújtott gazdasági segítséggel összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a nemzetközi szervezeteken keresztül nyújtott gazdasági segítség.
0122 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül
012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül
Ide tartozik:
- a nemzetközi szervezeteken keresztül nyújtott gazdasági segítséggel összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
0131 Általános személyzeti szolgáltatások
013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása
Ide tartozik:
- a közszolgálat közös, átfogó humánerő-gazdálkodásával, személyzeti politikájával összefüggő
feladatok ellátása.
0132 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Ide tartozik:
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezéssel, a statisztikai szolgálat irányításával és működtetésével
összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten.
0133 Egyéb általános szolgáltatások
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
Ide tartozik:
- a köztemetők fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
Ide tartozik:
- pályázati és más támogatási programok kezelésével, lebonyolításával, monitoringjával,
minőségbiztosításával összefüggő feladatok ellátása.
013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Ide tartozik:
- az állami vagyon – nem közfeladat-ellátás részét képező – hasznosításával, kezelésével,
állagmegóvásával, felújításával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok.
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Ide tartozik:
- az önkormányzati vagyon – ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok – üzleti célú
használatba, haszonbérbe adásával, állagmegóvásával, felújításával, adás-vételével és más módon
történő hasznosításával, kezelésével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok.
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Ide tartozik:
- a más költségvetési szerv részére az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján végzett
pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési vagy egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Amennyiben a feladatot ellátó szerv költségvetésében az ellátott szerv működésére, üzemeltetésére
szolgáló előirányzat került meghatározásra, a funkció kizárólag a szerv közfeladatának alapító okirati
meghatározására szolgál, a feladattal összefüggő kiadások bevételek a 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja
alapján nem ezen a funkción kerülnek elszámolásra, hanem az ellátott szerv érintett kormányzati
funkcióin.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más szerv részére végzett informatikai fejlesztéssel, azok működtetésével összefüggő feladatok
(013370).
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
Ide tartozik:
- a kormányzat egészére vagy más költségvetési szerv részére végzett önálló informatikai fejlesztésekkel,
azok önálló, más üzemeltetési feladatoktól elkülönült működtetésével, az elektronikus
információbiztonság érdekében végzett sérülékenység-vizsgálattal és más kapcsolódó szolgáltatásokkal
összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az általános üzemeltetési feladatok keretében végzett informatikai ellátással összefüggő feladatok.
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
Ide tartozik:
- a kormányzat részére végzett, a 011360, 011370 vagy más funkcióba nem sorolt egyéb
szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
0140 Alapkutatás
014010 Általános K+F politika
Ide tartozik:
- az általános, átfogó kutatás-fejlesztési politikával és a hozzá kapcsolódó pénzügyi források, alapok
igazgatásával, szervezésével,
- a tudományos minősítési folyamattal,
- a meghatározott kutatási programhoz közvetlenül nem kapcsolható kutatói, tudományos
ösztöndíjakkal, egyéb juttatásokkal
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
014020 Biotechnológiai alapkutatás
Ide tartozik:
- az egészségügyi, környezeti, ipari, valamint mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatások végzése,
illetve támogatása.
014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás
Ide tartozik:
- a matematikai, orvostudományi, agrártudományi, biológiai, kémiai, földtudományi, műszaki, valamint
fizikai alapkutatások végzése, illetve támogatása.
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás
Ide tartozik:
- a gazdaságtudományi, jog- és államtudományi, szociológiai, filozófia- és történettudományi,
pszichológia- és viselkedéstudományi, valamint nyelv- és irodalomtudományi alapkutatások végzése,
illetve támogatása.
0150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F
015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül az általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott
kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
0160 Egyéb általános közszolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Ide tartozik:
- az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokkal összefüggő feladatok
ellátása.
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016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Ide tartozik:
- az országos és helyi népszavazással összefüggő feladatok ellátása.
016030 Állampolgársági ügyek

Ide tartozik:
- a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenységgel,
- az egyéb állampolgársági ügyekkel,
- a magyar állampolgárok és a Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgárok
személyazonosítására, valamely státusz igazolására alkalmas hivatalos okmányok kibocsátásával,
módosításával, bevonásával, pótlásával
összefüggő feladatok ellátása.
016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- a nemzetpolitikai tevékenység igazgatásával, valamint a határon túli magyarok egyeztető fórumainak,
szervezeteinek működtetésével, támogatásával összefüggő feladatok ellátása.
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Ide tartozik:
- a kiemelt (különösen a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó) állami és önkormányzati rendezvényekkel
összefüggő feladatok ellátása.
0170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók
017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók
Ide tartozik:
- az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók, fizetési műveletek, kormányzati hitelek jegyzésével és
folyósításával kapcsolatos kamatfizetések és költségek teljesítése.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
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0180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között
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018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
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Ide tartozik:
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
018020 Központi költségvetési befizetések
Ide tartozik:
- a központi költségvetés részére történő, funkcióhoz nem köthető befizetések, visszafizetések
teljesítése.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel.
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Ide tartozik:
- a költségvetési maradvány igénybevétele, a vállalkozási maradvány igénybevétele alaptevékenységre,
az államháztartás központi alrendszerében a központi támogatás, az önkormányzat alrendszerében az
irányító szerv által nyújtott támogatás.
- a kormányzati funkciót a felsőoktatási intézmények nem használhatják, finanszírozási bevételeiket a
felhasználás célja szerinti kormányzati funkción kell elszámolniuk.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Ezen a kormányzati funkción kell kimutatni az államháztartás önkormányzati alrendszerében azon
transzfer jellegű pénzeszköz átadásokat, amelyeket finanszírozási céllal teljesítenek egymás között az
államháztartási szervek.
018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről
Ide tartozik:
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
Ide tartozik:
- az egészségbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
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Ide tartozik:
- a nyugdíjbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
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2. Védelem
A
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23

B

C

0210 Katonai védelem
021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés
Ide tartozik:
- a katonai képességek fenntartása és az ahhoz, valamint fejlesztéséhez kapcsolódó hadfelszerelési,
NATO biztonsági beruházási és humán tevékenységekkel, a haderő kiképzésével, felkészítésével,
központi szakanyagellátással és szolgáltatásnyújtással, valamint egyéb fejlesztési programokkal
összefüggő feladatok ellátása.
021030 Katonai ügyészségi tevékenység
Ide tartozik:
- a katonai ügyészségi tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
021040 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység
Ide tartozik:
- a katonai nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
0220 Polgári honvédelem
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Ide tartozik:
- a polgári honvédelem ágazati feladataival, a lakosság felkészítésével összefüggő feladatok ellátása.
0230 Külföldi katonai segély
023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben
Ide tartozik:
- az ENSZ, a NATO és az EU által végrehajtott válságkezelő és konfliktusmegelőző műveletekben,
valamint két- vagy többoldalú nemzetközi egyezményeken alapuló katonai és rendészeti feladatok
ellátása.
0240 Védelemhez kapcsolódó K+F
024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
0250 Egyéb védelmi ügyek
025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása
Ide tartozik:
- a honvédelmi és katonai vezetés-irányítási feladatok keretében a kormányzati döntések
végrehajtásával, valamint az ellenőrzési, a szabályozási, a hatósági, a szakhatósági tevékenységekkel és a
hadisírgondozási tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
Ide tartozik:
- a védelmi feladatok békeidőbeli zavartalan ellátásának biztosítása, illetve katasztrófa vagy minősített
időszak esetére, a védelmi és polgári honvédelmi feladatok ellátása céljából a védelmi célú stratégiai
tartalék fenntartásával, a készletekkel és a készletek tárolására szolgáló ingatlanokkal összefüggő
feladatok ellátása.
025090 Egyéb védelmi ügyek
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolható egyéb védelmi ügyekkel összefüggő feladatok ellátása.
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3. Közrend és közbiztonság
A
1
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C

0310 Rendészeti tevékenységek
031010 Közbiztonság, közrend igazgatása
Ide tartozik:
- a közrend, közbiztonság központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a közrend, közbiztonság szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
031020 Menekültügy igazgatása
Ide tartozik:
- a menekültügy központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a menekültügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
031030 Közterület rendjének fenntartása
Ide tartozik:
- a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti tevékenységet
is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom
számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel összefüggő feladatok
ellátása.
031041 Vámrendészet
Ide tartozik:
- a vámrendészeti szabálysértések felderítésével és elbírálásával összefüggő, valamint a külön
jogszabályban meghatározott rendvédelmi feladatok ellátása.
031042 Határrendészet, határvédelem
Ide tartozik:
- az államhatár őrizetével, a határforgalom-ellenőrzéssel és a határrend fenntartásával összefüggő
feladatok ellátása.
031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
Ide tartozik:
- a bűnüldözéssel, az igazgatásrendészettel, az idegenrendészettel, a közlekedésrendészettel, valamint a
különleges rendészeti tevékenységekkel (kiemelt személy- és objektumvédelmi tevékenység,
terrorelhárítás, szervezett bűnözés elleni koordinációs tevékenység, tűzszerészeti tevékenység, légi
közlekedés biztonsága, különleges rendészeti kiképzés, állami futárszolgálat) összefüggő feladatok
ellátása.
031060 Bűnmegelőzés
Ide tartozik:
- a bűnözés megelőzése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel,
továbbá az áldozatvédelmi feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.
031070 Baleset-megelőzés
Ide tartozik:
- a közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megelőzését segítő programokkal,
intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása.
031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység

19

Ide tartozik:
- a polgári nemzetbiztonsági tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
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0320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem)
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032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása
Ide tartozik:
- tűz- és katasztrófavédelem központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a tűz- és katasztrófavédelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
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Ide tartozik:
- a tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával, a tűz- és katasztrófahelyzet
megelőzésével, az ahhoz kapcsolódó szakhatósági tevékenységgel, valamint a műszaki mentőbázisok
fejlesztésével, üzemeltetésével és igénybevételével összefüggő feladatok ellátása.
032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás
Ide tartozik:
- a nemzetközi katasztrófavédelmi tevékenységekkel, segítségnyújtással, az arra való felkészüléssel
összefüggő feladatok ellátása.
032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
Ide tartozik:
- katasztrófa, illetve minősített helyzet esetére, az egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek
egészségügyi anyagok és eszközök biztosításával, továbbá a szükséges gyógyintézetek létrehozása és
működtetése céljából az állami egészségügyi tartalék fenntartásával, a készletekkel és a készletek
tárolására szolgáló ingatlanokkal történő gazdálkodással összefüggő feladatok ellátása.
032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
Ide tartozik:
- a polgári védelmi védőeszközök készletezésével, tárolásával, állagmegóvásával, felújításával,
karbantartásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése (025020).
0330 Igazságszolgáltatás
033010 Igazságügy igazgatása
Ide tartozik:
- az igazságügy központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az igazságügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
033020 Bírósági tevékenység
Ide tartozik:
- a bíróságok minden szintjének igazságszolgáltatási tevékenységével összefüggő feladatok ellátása.
033030 Ügyészségi tevékenység
Ide tartozik:
- az alkotmányos rend és jogbiztonság megtartásával, a vád képviseletével, a nyomozási cselekmények
valamint a büntetés-végrehajtás törvényességének felügyeletével, a törvénysértésből eredő jogsérelem
elhárításával, valamint jogszabályban meghatározott egyéb esetekben a törvényességi felügyelettel
összefüggő feladatok ellátása.
0340 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása
Ide tartozik:
- a büntetés-végrehajtás központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a büntetés-végrehajtási szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
Ide tartozik:
- a fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetekben történő őrzésével, felügyeletével, ellátásával,
foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása.
034030 Pártfogó felügyelői tevékenység
Ide tartozik:
- a társadalom védelme, a bűnismétlés megelőzése érdekében kifejtett egyes pártfogó felügyelői
tevékenységekkel (környezettanulmány készítése, pártfogó felügyelői vélemény készítése, közérdekű
munka büntetés szervezése és ellenőrzése, pártfogó felügyelet végrehajtása, utógondozás végzése),
továbbá a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás lefolytatásával összefüggő feladatok
ellátása.
0350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F
035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott
kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.

1596
48

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

12. szám

0360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek

49

036010 Igazságügyi szakértői tevékenység
Ide tartozik:
- a bírósági eljárások keretében, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben igénybe vett
igazságügyi szakértői tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
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036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
Ide tartozik:
- az anyagi helyzetük vagy más okból rászorulók számára az állam által jogszabály alapján jogaik
megismeréséhez, érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához (szolgáltatás vagy pénzbeli támogatás
formájában) nyújtott támogatással,
- a bűncselekményt elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi
sérelmei enyhítésére irányuló állami segítségnyújtással (mely egyrészről állami szolgáltatást jelent,
másrészről pénzbeli kifizetést), valamint
- a jogszabályokban meghatározottak szerint a személyi, illetve vagyoni kárpótlási, kárrendezési
eljárásokkal összefüggő tevékenységekkel; illetve a büntetőeljárásról szóló törvény alapján a magyar
állam ellen indított kártalanítási perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított
kártalanítással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

52

4. Gazdasági ügyek
A
1
2
3
4

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15

B

C

0411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek
041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
Ide tartozik:
- az általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a gazdasági és kereskedelmi ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
041120 Földügy igazgatása
Ide tartozik:
- a földhasználat, a termőföld-hasznosítás és -minőségvédelem, valamint az ingatlan-nyilvántartás,
földvédelem, földminősítés és térképészet igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a földügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása
Ide tartozik:
- a szellemi tulajdon védelmével, nyilvántartásba-vételével, felhasználásával, valamint
- a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység felügyeletével és minősítésével
összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szellemi tulajdon és innováció szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
041140 Területfejlesztés igazgatása
Ide tartozik:
- a területfejlesztés igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a területfejlesztés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
041150 Cégnyilvántartás
Ide tartozik:
- a cégnyilvántartással, adatbázis-kezeléssel, adatszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.
041160 Földmérés, térképészet
Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett földmérési, térképészeti tevékenységekkel összefüggő
feladatok ellátása.
041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett műszaki vizsgálatokkal, elemzésekkel összefüggő
feladatok ellátása.
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041180 Meteorológiai szolgáltatás
Ide tartozik:
- a légkör, a várható időjárás, valamint az időjárási, éghajlati és levegőminőségi viszonyok elemzésével,
továbbá a meteorológiai és levegőminőségi megfigyelőrendszer működtetésével összefüggő feladatok
ellátása.
0412 Általános munkaügyek
041210 Munkaügy igazgatása
Ide tartozik:
- a munkaügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a munkaügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
041220 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése
Ide tartozik:
- az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatásával, valamint a
közcélú állami Munkavédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: MIR) folyamatos működtetésével,
ennek keretében a Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat által a munkavédelmi szabályok munkáltatók
általi betartásának, a munkahelyi balesetek megelőzésének érdekében tájékoztató, felvilágosító
tevékenység végzésével összefüggő feladatok ellátása.
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a alapján
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (a továbbiakban: FHT) jogosult személy, vagy rehabilitációs
ellátásban részesülő személy legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási
jogviszony keretében, napi 4 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Ide tartozik:
- a Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás keretében – külön kormányrendelet alapján –
szervezett foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a alapján
FHT-ra jogosult személy, a járási hivatal által közvetített álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban
részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony
keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4/A. §-a
alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legalább 60 nap és
legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő
foglalkoztatásához közhasznú kölcsönző részére nyújtott támogatás.
041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához
nyújtható támogatás
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján
FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy teljes munkaidőben,
munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához nyújtott támogatás.
041236 Országos közfoglalkoztatási program
Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a alapján
az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében,
álláskeresők, FHT-ra jogosult személyek, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek legfeljebb
11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás
munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
Ide tartozik:
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- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7/B. §-a
alapján a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, valamint az
országos közfoglalkoztatási programok közül a közfoglalkoztatásért felelős miniszter kijelölése alapján
mintaprogrammá nyilvánított programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
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0421 Mezőgazdaság
042110 Mezőgazdaság igazgatása
Ide tartozik:
- a mezőgazdasági ügyek igazgatásával és a közös agrárpolitika egyéb, támogatás kifizetésével nem járó
piacszabályozási intézkedéseiben való részvétellel összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a mezőgazdasági ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
042120 Mezőgazdasági támogatások
Ide tartozik:
- a közösségi és nemzeti forrásból folyósított mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési támogatások
igénybevételével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
Ide tartozik:
- a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok
ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szakképzés és a felsőoktatás szakmai gyakorlati képzése során, tanórai keretben végzett
növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó tevékenységek.
042140 Génmegőrzés, fajtavédelem
Ide tartozik:
- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai
erőforrások génmegőrzésével, védelmével, hasznosításával, valamint az ezekhez kapcsolódó kutatásfejlesztéssel összefüggő feladatok ellátása.
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
Ide tartozik:
- a mezőgazdasági öntözőrendszerek építésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
Ide tartozik:
- az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelettel, ellenőrzéssel összefüggő hatósági és szakértői feladatok
ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az élelmiszerlánc-biztonsági ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
042180 Állat-egészségügy
Ide tartozik:
- a mezőgazdasági haszonállatokkal, hobbiállatokkal és egyéb állatokkal kapcsolatos állatgyógyászati és
betegségmegelőző tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
0422 Erdőgazdálkodás
042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- az erdőgazdálkodás igazgatásával, valamint az erdőgazdálkodási tevékenységek, projektek
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az erdőgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
042220 Erdőgazdálkodás
Ide tartozik:
- az erdőgazdálkodási feladatok ellátása.
0423 Halászat és vadászat
042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- a vadgazdálkodás igazgatásával, valamint a vadgazdálkodási tevékenységek, projektek támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
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Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vadgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
60
61
62

63

64
65
66
67

68

69
70

71

72
73

74

75
76

77

78
79

80

81
82

83

042320 Vadgazdálkodás
Ide tartozik:
- a vadgazdálkodással összefüggő feladatok ellátása.
042350 Halászat igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- a halászat igazgatásával, valamint a halászati tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a halászat szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
042360 Halászat, haltenyésztés
Ide tartozik:
- a halászattal, haltenyésztéssel összefüggő feladatok ellátása.
0431 Szén- és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagipar
043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- a szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatásával, valamint a szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
0432 Kőolaj- és gázipar
043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- a kőolaj- és gázipar igazgatásával, valamint a kőolaj- és gázipari tevékenységek, projektek
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kőolaj- és gázipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120)
0433 Nukleáris fűtőanyagipar
043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- a nukleáris fűtőanyagipar igazgatásával, valamint a nukleáris fűtőanyag-ipari tevékenységek, projektek
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a nukleáris fűtőanyagipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
0434 Egyéb tüzelőanyag-ipar
043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- az egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatásával, valamint az egyéb tüzelőanyag-ipari tevékenységek,
projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egyéb tüzelőanyag-ipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
0435 Villamosenergia-ipar
043510 Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- a villamosenergia-ipar igazgatásával, valamint a villamosenergia-ipari tevékenységek, projektek
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a villamosenergia-ipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
0436 Egyéb energiaipar
043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- az egyéb energiaipar igazgatásával, valamint az egyéb energiaipari tevékenységek, projektek
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egyéb energiaipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
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0441 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat
044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- az ásványianyag-bányászat igazgatásával, valamint az ásványianyag-bányászati tevékenységek,
projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az ásványianyag-bányászat szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
0442 Feldolgozóipar
044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- a feldolgozóipar igazgatásával, valamint a feldolgozóipari tevékenységek, projektek támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a feldolgozóipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
0443 Építésügy, építőipar
044310 Építésügy igazgatása
Ide tartozik:
- az építésügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az építésügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
044320 Építőipar támogatása
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt építőipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
0451 Közúti közlekedés
045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- a közúti közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, közúti közlekedéssel
kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a közúti közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
045120 Út, autópálya építése
Ide tartozik:
- az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest és
járda építésével összefüggő feladatok ellátása.
045130 Híd, alagút építése
Ide tartozik:
- a híd (beleértve az emelt szintű autópálya felső átvezető hídjait, felüljáróit), valamint az alagút
építésével összefüggő feladatok ellátása.
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
Ide tartozik:
- a városi, elővárosi, várostérségi közlekedési rendszereken történő szárazföldi személyszállítással,
- a repülőtér, illetve a vasútállomás és a város közötti járattal, valamint
- a drótkötélvasút és drótkötélpálya működtetésével (ha része a városi, elővárosi tranzitrendszernek)
összefüggő feladatok ellátása.
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
Ide tartozik:
- az egyéb közúti személyszállítással (menetrendszerű távolsági autóbusszal, charterjárat, kiránduló és
más alkalmi személyszállítás bérelt autóbusszal, repülőtéri ingajárattal),
- a drótkötélpálya, sikló, függővasút, sífelvonó működtetésével (ha nem része a városi, elővárosi
személyszállítási rendszernek),
- az iskolabusz és a munkavállalókat szállító busz működtetésével, valamint
- az emberi vagy állati erővel hajtott járművel végzett személyszállítással
összefüggő feladatok ellátása.
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045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Ide tartozik:
- a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása.
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
Ide tartozik:
- a kerékpárutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása.
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Ide tartozik:
- a parkoló, garázs önállóan, más funkciótól függetlenül végzett üzemeltetésével, fenntartásával
összefüggő feladatok ellátása.
045180 Közúti járművontatás
Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül, hatóság elrendelése alapján vagy műszaki okokból végzett
közúti járművontatással összefüggő feladatok ellátása.
045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
Ide tartozik:
- a közúti közlekedési eszközök önállóan, más funkciótól függetlenül végzett műszaki vizsgálatával
összefüggő feladatok ellátása.
0452 Vízi közlekedés
045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- a vízi közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, vízi közlekedéssel kapcsolatos
tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vízi közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)
Ide tartozik:
- vízi út, kikötői és folyami létesítmény, szabadidős tevékenységet szolgáló kikötő, hullámtörő gát, zsilip,
töltés, völgyzáró és védőgát építésével, a vízi útvonalak kotrásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az árvízvédelmi létesítmények építése (047410).
045230 Komp- és révközlekedés
Ide tartozik:
- a hajó- és kompátkelő járatok működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
0453 Vasúti közlekedés
045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- a vasúti közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, vasúti közlekedéssel
kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vasúti közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
045320 Vasút építése
Ide tartozik:
- a vasúti pálya és biztosító berendezések építésével összefüggő feladatok ellátása.
0454 Légi szállítás
045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- a légi szállítás igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, légi szállítással kapcsolatos
tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a légi közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
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0455 Csővezetékes és egyéb szállítás
045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- a csővezetékes és egyéb szállítás igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, csővezetékes és
egyéb szállítással kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a csővezetékes és egyéb szállítás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
045530 Csővezetékes szállítás
Ide tartozik:
- a gáz, folyadék, víz és egyéb folyékony halmazállapotú termék csővezetékes szállításával, valamint a
szivattyúállomás működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
0460 Hírközlés
046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- a hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatásával, valamint a hírközlés és az
információs társadalom fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a hírközlés és az információs társadalom fejlesztése szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium:
011120).
046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek
Ide tartozik:
- a vezetékes műsorelosztással, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetésével, működtetésével
összefüggő feladatok ellátása.
046030 Egyéb távközlés
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem tartozó, államháztartáson kívüli szervezeteknek, lakosságnak nyújtott egyéb
távközlési szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás
Ide tartozik:
- a más funkciótól elkülönülten végzett hír- és sajtóügynökségi tevékenységgel, telefonos vagy internet
alapú információkereséssel és információszolgáltatással, sajtófigyeléssel összefüggő feladatok ellátása.
0471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás
047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- a kis- és nagykereskedelem igazgatásával, valamint a kis- és nagykereskedelmi tevékenységek,
projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kis- és nagykereskedelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
047120 Piac üzemeltetése
Ide tartozik:
- a piacok üzemeltetésével, fenntartásával, fejlesztésével, felügyeletével összefüggő feladatok ellátása.
0472 Szállodák és éttermek
047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- a szálloda- és vendéglátóipar igazgatásával, valamint a szálloda- és vendéglátóipari projektek
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szálloda- és vendéglátóipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
0473 Turizmus
047310 Turizmus igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- a turizmus igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a turizmus szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
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047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
Ide tartozik:
- a hazai és nemzetközi turisztikai infrastruktúra, szolgáltatások és programok fejlesztésével,
népszerűsítésével, ilyen projektek, tevékenységek támogatásával összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
0474 Többcélú fejlesztési projektek
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Ide tartozik:
- az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel összefüggő kifizetések teljesítése.
047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása
Ide tartozik:
- a szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatásával összefüggő
kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- egy adott szektorhoz köthető támogatások,
- területfejlesztési forrásokból történő támogatások,
- humánerőforrás-fejlesztési célú regionális és más területi fejlesztési támogatások.
047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai
Ide tartozik:
- a kis- és középvállalkozások működésének és fejlesztéseinek hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi
forrásokból történő támogatásával összefüggő feladatok ellátása.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai
Ide tartozik:
- a működőtőke-beruházásokkal kapcsolatos, jellemzően egyedi megállapodások alapján nyújtott
komplex támogatásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
0480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F
048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
0490 Egyéb gazdasági ügyek
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt gazdasági ügyekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
Ide tartozik:
- a K+F tevékenységhez kapcsolódó, de nem a K+F-be tartozó innovációs tevékenységekkel összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Ide tartozik továbbá: a nem tárgyiasult technológia (a knowhow) megszerzése, a tárgyiasult technológia megszerzése, a felszerelés és műszaki tervezés (máshova
nem besorolt), egyéb tőke szerzése, a termelés megindítása és az új vagy továbbfejlesztett termék
marketingje.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenység.
049030 Kéményseprő-ipari tevékenység
Ide tartozik:
- a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvényben meghatározott kéményseprő-ipari
tevékenységgel, szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: az égéstermék-elvezető darabszáma.
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5. Környezetvédelem
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C

0510 Hulladékgazdálkodás
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
Ide tartozik:
- a hulladékgazdálkodás igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a hulladékgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása,
átrakása
Ide tartozik:
- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten és előválogatottan
gyűjtött hulladék, úgymint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék
rendszeres vagy időszakos begyűjtésével és válogatásával,
- az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék a
textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtésével, válogatásával,
- az ipari és a kommunális hulladékból gyártott brikett és pellet előállításával
összefüggő feladatok ellátása.
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Ide tartozik:
- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten gyűjtött hulladék,
valamint az egyéb nem veszélyes hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével összefüggő
feladatok ellátása.
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Ide tartozik:
- a nem veszélyes hulladék lerakásával, illetve égetésével (olyan üzemben, amely megfelel a nem
veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek), valamint a mezőgazdasági
hulladék kémiai vagy biológiai redukciójával és hasonló kezelési tevékenységek végzésével,
komposztálással, ártalmatlanításával összefüggő feladatok ellátása.
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Ide tartozik:
- az olyan veszélyes hulladék (beleértve az egészségügyi és a biológiai hulladék), amely veszélyt
jelenthet az emberi egészségre vagy a környezetre, és amelynek kezelése törvényben vagy rendeletben
előírt speciális módszert igényel összegyűjtésével összefüggő feladatok ellátása.
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Ide tartozik:
- a veszélyes hulladék kezelésével és ártalmatlanításával (lerakásával, illetve égetésével olyan üzemben,
amely megfelel a veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek) összefüggő
feladatok ellátása.
051070 Használt eszköz bontása
Ide tartozik:
- a használt eszközök bontásával összefüggő feladatok ellátása.
051080 Hulladék újrahasznosítása
Ide tartozik:
- a veszélyes és nem veszélyes hulladék másodlagos nyersanyaggá alakításával, valamint
ártalmatlanításuk során égetéssel vagy egyéb módszerekkel előállított elektromos energia, gőz, biogáz,
alternatív üzemanyag termelésével összefüggő feladatok ellátása.
0520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás
052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása
Ide tartozik:
- a szennyvízgazdálkodás igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szennyvízgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Ide tartozik:
- a szennyvízelvezető rendszerek és szennyvízkezelő berendezések működtetésével,
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- az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen keletkezett szennyvíz,
valamint a csapadékvíz gyűjtésével és szállításával szennycsatorna-hálózaton, szennyvíztárolókban,
illetve egyéb módon,
- az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna, mozgó vécé ürítésével, tisztításával,
- a szennyvíz fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal történő kezelésével,
- szennyvízcsatorna tisztításával, fenntartásával, zárt csapadékvíz-csatorna tisztításával, fenntartásával, a
szennyvíz és zárt csapadékvíz-csatornák dugulásának megszüntetésével
összefüggő feladatok ellátása.
23
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052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
Ide tartozik:
- a szennyvíziszap víztelenítésével, a haszonanyagok kinyerésével, az iszap végső elhelyezésével,
valamint
- a szennyvíziszapból gyártott brikett és pellet előállításával
összefüggő feladatok ellátása.
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Ide tartozik:
- a szennyvízcsatornák létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.
0530 Környezetszennyezés csökkentése
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
Ide tartozik:
- a környezetszennyezés csökkentésének igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a környezetszennyezés csökkentése szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
Ide tartozik:
- a talaj, talajvíz, felszíni vizek, a levegő, épületek, építmények szennyeződésmentesítésével, valamint a
savas kiülepedés (savas eső) figyelésével, ellenőrzésével és kárértékelésével összefüggő feladatok
ellátása.
0540 Természet- és tájvédelem
054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
Ide tartozik:
- a természet- és tájvédelem igazgatásával, valamint a természet- és tájvédelmi tevékenységek,
projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a természet- és tájvédelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
Ide tartozik:
- a védett, fokozottan védett, Natura 2000, valamint nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya
alá tartozó természeti területek és természeti értékek megőrzésével, fenntartásával, kezelésével,
fejlesztésével, a megőrzéshez kapcsolódó tervezési, kutatási, felmérési, monitorozási feladatokkal, a
természetvédelmi őrszolgálat működtetésével, valamint
- a bemutatásához kapcsolódó tevékenységekkel, erdei iskolák, természetvédelmi oktató- és
látogatóközpontok, bemutatóhelyek, tanösvények, egyéb ökoturisztikai célú létesítmények
kialakításával és működtetésével, látogatható barlangok működtetésével, természetvédelmi programok
szervezésével, természetvédelmi, ökoturisztikai oktatási, nevelési, ismeretterjesztési célú programokkal,
tevékenységekkel
összefüggő feladatok ellátása.
0550 Környezetvédelmi K+F
055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
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0560 Egyéb környezetvédelem
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056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
Ide tartozik:
- a komplex környezetvédelmi projektek támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- egy adott funkcióhoz köthető támogatások (0510-0550 funkciócsoportok).
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6. Lakásépítés és kommunális létesítmények
A
1
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C

0610 Lakásépítés
061010 Lakáspolitika igazgatása
Ide tartozik:
- a lakáspolitika igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a lakáspolitika szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
061020 Lakóépület építése
Ide tartozik:
- a lakóépületek építésével összefüggő feladatok ellátása.
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
Ide tartozik:
- az állam által jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez,
vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez
nyújtott támogatásokkal,
- az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez,
vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez
nyújtott támogatásokkal,
- a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzően a közszolgálati vagy más szabályzatban
meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal,
valamint
- a máshova nem sorolható, egyéb, a lakáshoz jutást, letelepedést, mobilitást segítő támogatásokkal
összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
Ide tartozik:
- a telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok megvalósításával, támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
0620 Településfejlesztés
062010 Településfejlesztés igazgatása
Ide tartozik:
- a településfejlesztés igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a településfejlesztés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Ide tartozik:
- a településfejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
0630 Vízellátás
063010 Vízügy igazgatása
Ide tartozik:
- a vízügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vízügy szabályozási feladatainak ellátása.
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Ide tartozik:
- a folyókból, tavakból és kutakból történő vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából történő
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gyűjtésével, a vízszolgáltatás céljából történő víztisztítással, ipari és egyéb célú vízkezeléssel, vezetékek,
lajtos kocsik és egyéb eszközök segítségével történő vízelosztással, valamint az öntözőcsatornák (kivéve:
mezőgazdasági öntözőrendszerek) működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
20

063070 Vízrajzi mérés
Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett vízrajzi méréssel összefüggő feladatok ellátása.

21
22

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Ide tartozik:
- a folyókból, tavakból és kutakból történő vízkivételt, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából történő
gyűjtését, a vízszolgáltatás céljából történő víztisztítást, ipari és egyéb célú vízkezelést, vezetékek és
egyéb eszközök segítségével történő vízelosztást, valamint az öntözőcsatornák (kivéve: mezőgazdasági
öntözőrendszerek) működtetését szolgáló közművek építésével, fenntartásával és üzemeltetésével
összefüggő feladatok ellátása.

23

24

0640 Közvilágítás

25

064010 Közvilágítás
Ide tartozik:
- települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.

26
27

0650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F

28

065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a lakás- és közműellátással, területfejlesztéssel kapcsolatos
alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.

29
30

0660 Egyéb kommunális feladatok

31

066010 Zöldterület-kezelés
Ide tartozik:
- a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek sportolási és hasonló célú
zöldterületek és zöldfelületek telepítésével, kiépítésével és kezelésével, gondozásával,
- az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, vízforgatók
szennyvízelvezető rendszerek) parkosításával,
- a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítéssel,
- a környezet- és természetvédelmi tájkertészettel és annak karbantartásával,
- az arborétum-kultúrák kialakításával, gondozásával
összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a mezőgazdasági célú növénytermesztési szolgáltatások (042130).

32

33

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Ide tartozik:
- a város- és községgazdálkodás más funkcióba nem sorolható, egyéb feladataival összefüggő feladatok
ellátása.

34

7. Egészségügy
A
1
2
3
4

5

6
7

B

C

0711 Gyógyszeripari termékek
071110 Gyógyszer-kiskereskedelem
Ide tartozik:
- a gyógyszer közforgalmú gyógyszertári kiskereskedelmével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi intézmény belső gyógyszerellátása.
071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása
Ide tartozik:
- a gyógyszertámogatás finanszírozásával, a speciális beszerzésű gyógyszerkiadással, a
gyógyszertámogatás céltartalékával, valamint a gyógyszergyártók és gyógyszertárak juttatásaival
összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
0712 Egyéb gyógyászati termékek
071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme
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Ide tartozik:
- a gyógyászati termék közforgalmú kiskereskedelmével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi intézmény belső gyógyászatitermék-ellátása.
071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása
Ide tartozik:
- az egyéb (071210 funkciónál meg nem határozott) gyógyászati termékek támogatásával összefüggő
kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
0713 Gyógyászati segédeszközök
071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme
Ide tartozik:
- a gyógyászati segédeszközök és felszerelések közforgalmú kiskereskedelmével összefüggő feladatok
ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi intézmény belső ellátása gyógyászati segédeszközökkel és felszerelésekkel.
071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása
Ide tartozik:
- a gyógyászati segédeszközök és felszerelések kölcsönzéséhez, megvételéhez nyújtott támogatással
összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
0721 Általános orvosi szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
Ide tartozik:
- a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, rendszeres, alkalomszerű és
azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelésével,
valamint járóbeteg-szakellátásba vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalásával összefüggő
feladatok ellátása.
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Ide tartozik:
- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi
állapotának észlelésével és ellenőrzésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások
elvégzésével, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával összefüggő feladatok
ellátása.
072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás
Ide tartozik:
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, elérhetőségét biztosító, illetve a gyógyintézetből
elbocsátott beteg otthonába történő eljutásához igénybe vehető betegszállítással, valamint az orvosi
rendelvényre történő halottszállítással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a temetkezési célú halottszállítás.
072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
Ide tartozik:
- az általános orvosi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) történő
finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
0722 Szakosított orvosi szolgáltatások
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
Ide tartozik:
- a szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő
krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és
terápiás hátterét igénylő szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása.
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072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
Ide tartozik:
- a sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére
szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával,
logopédiával, pszichológiai ellátással, foglalkoztatásterápiával, a gyógyászatisegédeszköz-ellátással,
valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos összefüggő feladatok ellátása.
072230 Járóbetegek gyógyító gondozása
Ide tartozik:
- a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással,
betegek felkutatásával összefüggő feladatok ellátása.
072240 Járóbetegek egynapos ellátása
Ide tartozik:
- a beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátásával (pl. művese kezeléssel) összefüggő feladatok ellátása.
072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása
Ide tartozik:
- a járóbeteg-ellátás feladatainak E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött
támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
0723 Fogorvosi szolgáltatások
072311 Fogorvosi alapellátás
Ide tartozik:
- az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással összefüggő feladatok
ellátása.
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
Ide tartozik:
- a napi munkarenden kívül, sürgős esetben nyújtott fogorvosi ügyeleti ellátással összefüggő feladatok
ellátása.
072313 Fogorvosi szakellátás
Ide tartozik:
- a fogorvosi szakellátásokkal (szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, parodontológiával,
gyermekfogászattal, iskolai fogászattal, fogászati röntgennel) összefüggő feladatok ellátása.
072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása
Ide tartozik:
- a fogorvosi ellátás feladatainak E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött
támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
0724 Paramedikális szolgáltatások
072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
Ide tartozik:
- a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség
megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a
szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való
felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokkal összefüggő feladatok ellátása.
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Ide tartozik:
- az önállóan, nem más funkció keretében végzett klinikai laboratóriumi, kórbonctani és kórszövettani,
mikrobiológiai vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás keretében végzett laboratóriumi szolgáltatások.
072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Ide tartozik:
- az önállóan, nem más funkció keretében végzett képalkotó diagnosztikai vizsgálatokkal összefüggő
feladatok ellátása.
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Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás keretében végzett képalkotó diagnosztikai szolgáltatások.
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072440 Mentés
Ide tartozik:
- az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított
szervezet által végzett sürgősségi ellátásával, illetve a beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra
alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításával, valamint a szállítás közben
végzett ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás (072160).
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás
Ide tartozik:
- az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humán-egészségügyi
tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
Ide tartozik:
- a terápiás célú gyógyfürdő-szolgáltatásokkal, valamint a kapcsolódó gyógyszolgáltatásokkal (ideértve a
gyógyvízből kinyert gyógyhatású készítmények felhasználását, értékesítését is) összefüggő feladatok
ellátása.
072470 Természetgyógyászat
Ide tartozik:
- az orvosi szakképesítéshez nem kötött természetgyógyászati tevékenységekkel összefüggő feladatok
ellátása.
072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások
Ide tartozik:
- az orvosi szakképesítéshez nem kötött, a beteg otthonában vagy nem egészségügyi intézményben
nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal, valamint a talajból nyert természeti és éghajlati tényezők
igénybevételével történő ellátással összefüggő feladatok.
072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása
Ide tartozik:
- a 0724 funkciócsoportba tartozó ellátások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz
kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
0731 Általános kórházi szolgáltatások
073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
Ide tartozik:
- a betegnek a lakóhelye közelében, általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett
egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag
összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával összefüggő
feladatok.
073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
Ide tartozik:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus,
gyógykezelési vagy ápolási célú általános fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással összefüggő feladatok.
073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
Ide tartozik:
- általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt
készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki
egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási tevékenységgel,
fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással,
hidroterápiával összefüggő feladatok ellátása.
073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
Ide tartozik:
- a beteg legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti
beavatkozással összefüggő feladatok ellátása.
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073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása
Ide tartozik:
- a fekvőbeteg-ellátás feladatainak E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött
támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
0732 Szakosított kórházi szolgáltatások
073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban
Ide tartozik:
- a betegnek szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával,
valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok
megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával összefüggő feladatok.
073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban
Ide tartozik:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus,
gyógykezelési vagy ápolási célú szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással összefüggő feladatok.
073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
Ide tartozik:
- szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt
készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki
egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási tevékenységgel,
fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással,
hidroterápiával összefüggő feladatok ellátása.
0733 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai
073310 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai
Ide tartozik:
- a gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásaival összefüggő feladatok ellátása.
0734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások
073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
Ide tartozik:
- az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának
stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási
feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló egészségügyi ápolási, gondozási
feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.
073420 Bentlakásos hospice-ellátás
Ide tartozik:
- a terminális beteg testi, lelki ápolásával, gondozásával, életminőségének javításával, szenvedéseinek
enyhítésével és emberi méltóságának a haláláig való megőrzésével kapcsolatos szolgáltatásokkal
összefüggő feladatok ellátása.
0740 Közegészségügyi szolgáltatások
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Ide tartozik:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a
megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal összefüggő feladatok.
074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
Ide tartozik:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a
megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi szakellátásokkal összefüggő feladatok.
074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok
Ide tartozik:
- pályaalkalmassági vizsgálathoz kötött munkakörökben foglalkoztatottak állományba való felvételével,
időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, pszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, az állomány
megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő, emelt szintű
vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása.
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074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
Ide tartozik:
- a szabadidős és nem kiemelt sportolók időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, a
sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával, az egészséges életmód, a táplálkozás és a megfelelő
testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában végzett
szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett
kiegészítő vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával,
- a válogatott és kiemelt sportolók időszakos emelt szintű alkalmassági és szűrővizsgálataival, a
keretorvosi rendszer üzemeltetésével, a sportpszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, a
sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával, a táplálkozás és a megfelelő testsúly kialakítása,
valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában végzett szaktanácsadással, a
sportoló megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett kiegészítő, emelt szintű
vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával
összefüggő feladatok ellátása.
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ide tartozik:
- a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya fogamzás előtti
gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a családtervezési
ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez
szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, valamint
- az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozásával
összefüggő feladatok ellátása.
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
Ide tartozik:
- az iskola-egészségügyi ellátással,
- a 0-18 éves korú gyermek védőnői gondozásával,
- a 3-18 éves korú gyermekek egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával
összefüggő feladatok ellátása.
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
Ide tartozik:
- a fertőző megbetegedések, a járványok megelőzése és leküzdése, valamint az emberi szervezet
betegségekkel szembeni ellenálló-képességének fokozása érdekében a védőoltások, a járványügyi
érdekből végzett szűrővizsgálatok megszervezésével, a fertőző betegek bejelentésével, a kötelező orvosi
vizsgálatokkal, a járványügyi elkülönítéssel, megfigyeléssel, zárlattal és ellenőrzéssel, járványügyi
intézkedés végrehajtása érdekében meghatározott személy felkutatásával, a fertőző betegek
szállításával, a fertőtlenítéssel, rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtásával és egyéb
járványügyi intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása.
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
Ide tartozik:
- a lakosság egészségi állapotának javítása, az egészség megőrzése érdekében a népegészségügy
fogalom- és feladatkörébe tartozó tevékenységekkel, valamint az egészségfejlesztés keretében a
megelőzéssel és az egészségneveléssel összefüggő feladatok ellátása.
074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
Ide tartozik:
- a kábítószer-megelőzés programjaival, tevékenységeivel, koordinációjával összefüggő feladatok
ellátása.
074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei
Ide tartozik:
- a szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjaival, tevékenységeivel,
koordinációjával összefüggő feladatok ellátása.
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
Ide tartozik:
- az egészségtudatos, szenvedélybetegségeket és más népbetegségeket kerülő magatartást erősítő, a
testi és lelki egészséget, aktív életmódot komplex módon tekintő programokkal, tevékenységekkel
összefüggő feladatok ellátása.
074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
Ide tartozik:
- a gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítására, illetve a vérkészítmények terápiás
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felhasználására irányuló egészségügyi és társadalmi tevékenységgel, a tartósan tárolható, átültetés
céljára felhasználható szervek és szövetek szerv- és szövetbankban való tárolásával, valamint
reprodukciós eljárás végzéséhez, illetve orvostudományi kutatás céljából adományozott ivarsejtek
adományozásával, tárolásával, illetve a reprodukciós eljárás során testen kívül létrejött és be nem
ültetett embrió adományozásával, tárolásával, az embrióletéttel összefüggő feladatok ellátása.
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074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
Ide tartozik:
- a 0740 funkciócsoportba sorolt közegészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozása,
valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
0750 Egészségügyi K+F
075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül az egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti
fejlesztés végzése, illetve támogatása.
0760 Egyéb egészségügy
076010 Egészségügy igazgatása
Ide tartozik:
- az egészségügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása
Ide tartozik:
- az egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatásával, az E. Alap kezelésével összefüggő feladatok
ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségbiztosítási szolgáltatások szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
Ide tartozik:
- a hatósági eljárás keretében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett orvosi, orvos
szakértői vizsgálatokkal, valamint
- a humán gyógyszerkészítmények vonatkozásában a törzskönyvi kérelmek értékelésének, a forgalomba
hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmények forgalmazásának, gyártásának, rendszeres
helyszíni ellenőrzésének szakértői tevékenységeivel
összefüggő feladatok ellátása.
076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
Ide tartozik:
- az orvos- és nővérszálló fenntartása, üzemeltetése összefüggő feladatok ellátása.
076061 Környezet-egészségügyi feladatok
Ide tartozik:
- a környezet egészségkárosító hatásainak vizsgálatával és a megelőzés lehetőségeinek feltárásával, a
környezetet veszélyeztető tevékenységek és ezek bejelentése módjának lakossággal való ismertetésével
összefüggő feladatok ellátása.
076062 Település-egészségügyi feladatok
Ide tartozik:
- a közegészségügyi előírások érvényesítésével és ellenőrzésével, a lakókörnyezetet veszélyeztető
tevékenységek és ezek bejelentése módjának lakossággal való ismertetésével összefüggő feladatok
ellátása.
076063 Sugár-egészségügyi feladatok
Ide tartozik:
- az emberek és utódaik egészségét az ionizáló és nem ionizáló sugárzások ártalmas hatásaival szemben
védő sugár-egészségügyi tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok
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Ide tartozik:
- a kémiai biztonsággal, a toxikológiával, a veszélyes anyagok és készítmények kezelésével és a
kockázatbecsléssel összefüggő feladatok ellátása.

136
137

076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás
Ide tartozik:
- az emberi közfogyasztás céljára szolgáló élelmiszer előállításához, forgalomba hozatalához szükséges,
valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó egészségügyi követelmények meghatározásával és
ellenőrzésével, a mérgezések és fertőzések kivizsgálásával és megelőzésével, a lakosság táplálkozási
helyzetére vonatkozó vizsgálatok végzésével és táplálkozási ajánlások kidolgozásával, a lakosság
felvilágosításával, oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása.

138
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076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
Ide tartozik:
- a 0760 funkciócsoportba sorolt egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozása, valamint
egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
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8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás
A
1
2

B

C

0810 Szabadidős és sportszolgáltatások
081010 Sportügyek igazgatása

3

Ide tartozik:
- a sportügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a sportügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

4

081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása

5
6
7
8
9
10

11

12

13

Ide tartozik:
- a sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatásával összefüggő kifizetések
teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
Ide tartozik:
- a sportteljesítmények elismerésével kapcsolatos járadékokkal, a sportösztöndíjakkal,
„sportsegélyekkel”, eredményességi elismerésekkel összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
081023 Doppingellenes tevékenység
Ide tartozik:
- a különböző doppingellenes tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Ide tartozik:
- nyitott és fedett pályás sportlétesítmények működésével (az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények
kiadásaival és bevételeivel együtt),
- sportlétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények beruházásaival,
valamint
- a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (és a szintentartást) biztosító sportlétesítmények
(edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével
összefüggő feladatok ellátása.
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Ide tartozik:
- a versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) végzett testedzés
– ideértve a sportversenyeket is – intézményi kereteinek működtetésével, illetve támogatásával, a
felkészülési edzőtáborhoz és a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokkal, valamint
- sportiskolai keretek között utánpótlás-nevelési tevékenységgel,
- az utánpótlás-neveléshez, kiválasztási rendszerhez, a sportiskolák szakmai programjaihoz, a
sportszervezetek utánpótlás feladataihoz, az utánpótlásrendszerben megvalósuló versenyekhez, az
utánpótláshoz kapcsolódó sporteszközök vásárlásához nyújtott támogatásokkal,
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teljesítménymérésekkel
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
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081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
Ide tartozik:
- a fogyatékosok sportjában versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között)
végzett testedzés – ideértve a sportversenyeket is – intézményi kereteinek működtetésével, illetve
támogatásával, a felkészülési edzőtáborhoz és a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokkal
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Ide tartozik:
- a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói, felsőfokú oktatási
intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
Ide tartozik:
- a fogyatékossággal élő gyermek- és ifjúsági korosztály (óvoda, alapfokú, középfokú és felsőfokú
oktatási intézmények hallgatói) szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Ide tartozik:
- az épek és fogyatékosok nem versenyrendszerben történő sporttevékenységével és annak
támogatásával, a szabadidősport-rendezvényekkel, programokkal, a szabadidősport-szervezetek
támogatásával, a szabadidősport népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységekkel, valamint a családok,
a nők, az idősek, a hátrányos helyzetűek sportjának támogatásával összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Ide tartozik:
- a szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a terápiás célú gyógyfürdő-szolgáltatások (072460).
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
Ide tartozik:
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshelyszolgáltatással és étkeztetéssel, illetve működtetésük vagy igénybevételük támogatásával összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. (Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek,
egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzően ilyenek:
gyermeküdülő, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló, falusi ház és faház háztartási szolgáltatások
nélkül, ifjúsági szálló, turistaszálló, hegyi menedékhely, bivakszállás, szabadtéri terület biztosítása sátrak,
hálózsákok elhelyezésére.)
0820 Kulturális szolgáltatások
082010 Kultúra igazgatása
Ide tartozik:
- a kulturális ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kulturális ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
082020 Színházak tevékenysége
Ide tartozik:
- a kőszínházak (az állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkező színházak), a befogadó (az
előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező, társulat nélküli) színházak, valamint a
produkciós (az állandó játszóhellyel nem rendelkező, társulattal saját előadásait játszó) színházak
tevékenységével és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
Ide tartozik:
- a zeneművészeti, táncművészeti, cirkuszművészeti, egyéb előadó-művészeti, valamint alkotóművészeti
tevékenységgel és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
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082041 Nemzeti könyvtári feladatok
Ide tartozik:
- a jogszabály vagy a fenntartó rendelkezése alapján végzett speciális nemzeti könyvári szakmai és
igazgatási jellegű feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Ide tartozik:
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és helyi igényeknek
megfelelően – a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék
vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok
gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával;
- a köznevelési intézmények tankönyvtámogatás keretében történő tartóstankönyv-beszerzésével
összefüggő feladatok ellátása.
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Ide tartozik:
- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és
tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok
készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok
állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel és berendezések telepítésével és működtetésével
összefüggő feladatok ellátása.
082044 Könyvtári szolgáltatások
Ide tartozik:
- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása helyben
használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak
szóló információ-szolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás),
- a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott
könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat),
valamint
- a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével
összefüggő feladatok ellátása.
082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
Ide tartozik:
- az intézmény (jogszabályban meghatározott bármely szakmai besorolású levéltár, illetve bármely más,
levéltári feladatokat is ellátó intézmény) illetékességi körének megfelelő folyamatos iratátvétellel,
gyarapítással, feldolgozással, rendezéssel, raktári megőrzéssel, állományvédelemmel, revízióval,
iratcserével, valamint a gyűjtőkörébe tartozó iratvásárlással összefüggő feladatok ellátása.
082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
Ide tartozik:
- a levéltári munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató és feldolgozó-rendszerező
tevékenységgel, továbbá az eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus
formában történő közzétételével; szakértői tevékenységgel; tudományos konferenciákon való
részvétellel, illetve konferenciák és kiállítások szervezésével; a külső kutatóknak nyújtott hagyományos
vagy elektronikus szolgáltatásokkal (beleértve az esetleges másolatkészítést is); szakmai adatbázisok
építésével; valamint
- az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket bevonó tevékenységformával [kiállítás,
levéltári bemutatás, levéltári óra, ismeretterjesztő előadás(sorozat), vetélkedő, levéltári rendezvény,
honismereti tábor, valamint hagyományos és digitális kiadványok közzététele]; az intézmény PR- és
marketingtevékenységével, médiakapcsolati és propaganda munkájával
összefüggő feladatok ellátása.
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Ide tartozik:
- a kulturális javak – ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat – által alkotott
gyűjtemények folyamatos gyarapításával – beleértve a próba-, megelőző és mentő feltárást, valamint a
gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárását és gyűjtését –,
- a gyűjteményi anyag elsődleges feldolgozásával (meghatározása, hitelesítése, szabályos
nyilvántartásba vétele), rendezésével, gondozásával, raktári megőrzésével, megelőző állagvédelmével és
aktív restaurálásával, konzerválásával (preparálás), revíziójával, a műtárgyak mozgatásával,
kölcsönzésével és visszasorolásával
összefüggő feladatok ellátása.
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082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
Ide tartozik:
- a múzeumi gyűjteményi, kiállítási, tudományos feldolgozó és publikációs, valamint múzeumi
közművelődési és közönségkapcsolati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
Ide tartozik:
- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, időszakos vagy vándorkiállítások, tárlatok
szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást
és -bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását közvetlenül szolgáló grafikai-tervezési,
installálási, ügyeletesi tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Ide tartozik:
- a kiállításokhoz vagy az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket bevonó
tevékenységformával, valamint múzeumpedagógiai munkafüzetek, kiadványok megjelentetésével;
illetve
- az intézmény PR- és marketing-tevékenységével, médiakapcsolati és propagandamunkájával
(beleértve a plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok, tárgymásolatok és ajándéktárgyak, az
intézményről szóló kazetták, CD-k, DVD-k készítését és terjesztését)
összefüggő feladatok ellátása.
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
Ide tartozik:
- a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetésével és megóvásával összefüggő
feladatok ellátása.
082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése
Ide tartozik:
- a növény- és állatkertek megőrzésével, fenntartásával, működtetésével, a belépés és látogatás
biztosításával összefüggő feladatok ellátása.
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Ide tartozik:
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző
kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi
részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az
önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a
külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok
társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése,
mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Ide tartozik:
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének,
népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a
helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a
nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának
gondozása.
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Ide tartozik:
- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek,
népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő
közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök,
klubok, szabadegyetemek biztosítása.
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Ide tartozik:
- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a
digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való
hozzáférés biztosítása.
0830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások
083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása
Ide tartozik:
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- a média- és kiadói ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a média- és kiadói ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
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083020 Könyvkiadás
Ide tartozik:
- a könyv, hangoskönyv, szótár, enciklopédia, atlasz, térkép, grafikai mű, brosúra, prospektus és hasonló
nyomtatott termék önálló, más funkciótól elkülönült kiadásával (beleértve a CD-ROM-on történő kiadást
is) összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- tankönyvellátás a köznevelésben, köznevelési intézményben,
- tankönyv- és jegyzetellátás a felsőoktatásban (0941 funkciócsoport és 094210).
083030 Egyéb kiadói tevékenység
Ide tartozik:
- a folyóirat, időszaki kiadvány, napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, reklámanyag, statisztikák
papíralapú vagy online kiadásával összefüggő feladatok ellátása.
083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
Ide tartozik:
- a rádióműsor összeállításával, szolgáltatásával összefüggő feladatok ellátása,
- a közszolgálati és egyéb közösségi célú rádiók, rádióműsorok működésével összefüggő kifizetések
teljesítése.
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
Ide tartozik:
- a televízió-műsor összeállításával, szolgáltatásával összefüggő feladatok ellátása,
- a közszolgálati és egyéb közösségi célú televíziók, televízió-műsorok működésével összefüggő
kifizetések teljesítése.
083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása
Ide tartozik:
- az anyanyelven történő információ-hozzáférés és a nemzetiségi kultúra, hagyományápolás érdekében
a helyi és országos elektronikus és írott sajtóban médiatartalom készítésével, támogatásával összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
0840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások

79

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal
összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

80

Ide tartozik:
- a társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal
kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal
kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
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084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt, a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiségi
közfeladatokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más funkcióba sorolt, közszolgáltatást ellátó nemzetiségi intézmények tevékenysége, támogatása.
084031 Civil szervezetek működési támogatása
Ide tartozik:
- a civil szervezeteknek működési célra nyújtott támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- civil szervezetek részére más funkcióba tartozó (köz)feladat ellátása érdekében nyújtott normatív,
pályázati vagy egyedi támogatások.
084032 Civil szervezetek programtámogatása
Ide tartozik:
- a civil szervezeteknek programok megvalósítására nyújtott támogatásokkal összefüggő kiadások
teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
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- civil szervezetek részére más funkcióba tartozó (köz)feladat ellátása érdekében nyújtott normatív,
pályázati vagy egyedi támogatások.
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084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Ide tartozik:
- az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egyházak által egyoldalú nyilatkozattal, megállapodás alapján vagy más módon átvállalt állami és
önkormányzati feladatok támogatása (a közfeladat jellege szerinti funkcióba sorolandók).
084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása
Ide tartozik:
- a politikai pártok tevékenységének törvényben meghatározott feltételek szerinti támogatásával
összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

92

Ide tartozik:
- a szakszervezeti, szakmai érdekképviseleti, vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység,
valamint az egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatásával összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
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084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
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Ide tartozik:
- a gyermekek és fiatalok saját projektjeinek, programjainak támogatásával,
- a fiatalok önkéntes munkában való részvételét elősegítő állami intézkedésekkel,
- a gyermekek és fiatalok őket érintő döntésekbe történő bevonásával,
- a gyermekek és fiatalok által létrehozott új típusú együttműködések, hálózatok társadalmi elismerését
szolgáló intézkedésekkel,
- partnerségi és párbeszédrendszerek fejlesztésével,
- érdekvédelmi szervezeteik működésének támogatásával,
- az ifjúsági szakma fejlesztésével, valamint
- az érintett korosztályok nem formális képzésének feltételeit szolgáló állami intézkedésekkel
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
0850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F
085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással
kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
Ide tartozik:
- a határon túli magyarok egyéb támogatásaival, így különösen a kelet- és délkelet-európai kormányzati
stratégia végrehajtásával, a Nyíregyházi, illetve Szegedi Folyamat céljaival és a térségbeli EU integrációs
törekvések támogatásával, valamint
- a határon túli magyar kapcsolatok más funkcióba nem sorolt feladataival, a magyar–magyar
együttműködést elősegítő közös tevékenységek, intézmények támogatásával
összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Ide tartozik:
- az egyes intézmények helyiségeinek közművelődési célú és egyéb közösségi programokra,
rendezvényekre való rendelkezésre bocsátását biztosító tevékenységekkel összefüggő feladatok
ellátása.
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
Ide tartozik:
- a nemzetközi kulturális tevékenységekkel, a kulturális csereprogramokkal összefüggő feladatok
ellátása.

1620

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

105

12. szám

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolható, egyéb szabadidős szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.

106

9. Oktatás
A
1
2

3

4

5

6
7
8
9
10
11

B

C

0911 Óvodai nevelés
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Ide tartozik:
- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő
foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai
nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel,
foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma tárgyév
október 1-jén (fő)
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Ide tartozik:
- kizárólag az óvodai nemzetiségi nevelési feladatok ellátása.
Feladatmutató: nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén
(fő)
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Ide tartozik:
- az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és
a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon
091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
1-4. évfolyamon

12

Ide tartozik:
- a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai
programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett
neveléssel, oktatással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű köznevelési intézménybe történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

13

091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4.
évfolyamon

14

Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő
nevelésével, oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai köznevelési intézménybe történő
utaztatással kapcsolatos feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév
október 1-jén (fő)

15

091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

16

Ide tartozik:
- kizárólag a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nemzetiségi nevelési feladatokkal,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi köznevelési intézménybe történő
utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók
létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

17

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési
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feladatok
18
19

20

21
22
23
24
25
26

27

28

29

Ide tartozik:
- a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű
tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési törvény
szerinti működtetési feladatainak ellátása.
091240 Alapfokú művészetoktatás
Ide tartozik:
- a zeneművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágakra kiadott
alapfokú művészetoktatás követelményeire és tantervi programjára épülő, a művészetek területén
meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett művészi kifejezőkészségeket
megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatási, nevelési tevékenységgel,
valamint az intézmény köznevelési törvény szerinti működtetésével összefüggő feladatainak ellátása.
Feladatmutató: alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
Ide tartozik:
- az alapfokú művészetoktatás köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon
Ide tartozik:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a
meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres
oktatásával összefüggő feladatainak ellátása.
0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon
092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
5-8. évfolyamon
Ide tartozik:
- a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai
programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett
neveléssel, oktatással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű köznevelési intézménybe történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
5-8. évfolyamon
Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő
oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai köznevelési intézménybe történő
utaztatással
kapcsolatos feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév
október 1-jén (fő)

30

092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

31

Ide tartozik:
- kizárólag a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi köznevelési intézménybe történő
utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók
létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

32

33
34
35

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
Ide tartozik:
- az általános iskola 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók
nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti
működtetési feladatainak ellátása.
092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
Ide tartozik:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához,
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a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres
oktatásával összefüggő feladatainak ellátása.
36
37
38
39

40

41

42

43

44

45

46

47

092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő
feladatok ellátása.
0922 Középfokú nevelés, oktatás
092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
Ide tartozik:
- a 9-12. (13.) évfolyamon a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres
nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő
felkészítésével,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gimnáziumba történő utaztatással
összefüggő szakmai feladatok ellátása.
Feladatmutató: a gimnázium 9-12. (13.) évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásával összefüggő speciális eszközökkel,
foglalkozásokkal, ellátással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai gimnáziumba történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a gimnázium 9-12. (13.) évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév
október 1-jén (fő)
092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai
Ide tartozik:
- kizárólag gimnáziumban történő nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi gimnáziumba történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a gimnázium 9-12. (13.) nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév
október 1-jén (fő)
092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a
szakképző iskolákban
Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem
kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett közismereti és szakmai elméleti oktatással,
neveléssel,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű szakközépiskolákba és szakiskolákba történő
utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12. (13.) évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben
részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai
elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban

48

Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű
tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával, nevelésével,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai szakközépiskolákba és szakiskolákba
történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12. (13.) évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben
részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

49

092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás
szakmai feladatai a szakképző iskolákban

50

Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a nemzetiségi nevelési
feladatok ellátásával, vagy a két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi szakközépiskolákba és szakiskolákba
történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
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Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12. (13.) évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben
részt vevő nemzetiségi tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
51

092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző
iskolákban

52

Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem
kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett szakmai elméleti oktatással, neveléssel
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12. (13.) évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő
tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

53

54

55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68

69
70

092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű
tanulók szakmai gyakorlati oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12. (13.) évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő
sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
Ide tartozik:
- a gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában történő közismereti és szakmai elméleti oktatás,
nevelés (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók
oktatását, nevelését is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Ide tartozik:
- a szakközépiskolában és szakiskolában történő szakmai gyakorlati oktatás (beleértve a sajátos nevelési
igényű tanulók oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő
feladatok ellátása.
0930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás
093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
Ide tartozik:
- a középfokú oktatást követő, felsőfokú végzettségi szintet nem adó egyéb felső szintű képzéssel,
oktatással összefüggő feladatok ellátása.
093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 4 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő
feladatok ellátása.
0941 Felsőszintű képzés
094110 Felsőoktatási szakképzés
Ide tartozik:
- a felsőoktatási szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési programmal
összefüggő feladatok ellátása. A felsőoktatási szakképzés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján
állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények által hallgatói - valamint felsőoktatási
intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói - jogviszony keretében folyó
olyan, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést nyújtó szakképzés, amelyet az
Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek ismeretei legalább harminc, legfeljebb hatvan kreditpont
értékben beszámíthatók az azonos képzési területhez tartozó alapfokozatot adó képzésbe. A képzési idő
négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít
meg.
Feladatmutató: felsőoktatási szakképzésben részt vevők száma tárgyév október 30-án (fő)
094120 Szakirányú továbbképzés
Ide tartozik:
- a felsőoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével összefüggő feladatok ellátása.
A szakirányú továbbképzés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel
rendelkező felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye
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alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett, a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében
indított, az alap- vagy a mesterfokozatot követően további szakirányú szakképzettség megszerzésére
felkészítő olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz kreditet
kell teljesíteni és a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.
Feladatmutató: szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók száma tárgyév október 30-án (fő)
71

72

73
74
75
76

77

78

79

80

81

094130 Egészségügyi szakmai képzés
Ide tartozik:
- az Eütv. 115. § és 116. §-a által meghatározott, és speciális jellege miatt más funkcióba be nem
sorolható, egészségügyi ágazati szakmai képzések, melyek célja a képzési fokoknak és szinteknek
megfelelő elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek nyújtása, szinten tartása és fejlesztése a tudomány
korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelően. Idetartoznak különösen az
egészségügyi szakirányú szakmai képzéssel, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzéssel,
egészségügyi szakmai továbbképzéssel és az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel
összefüggő feladatok. A funkciót csak az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ, az
orvostudományi egyetemek, valamint azok az egészségügyi szolgáltatók használhatják, melyek
a 2010-ben induló új típusú szakképzés keretében közalkalmazottakat foglalkoztatnak.
Feladatmutató: egészségügyi szakmai képzésben részt vevők száma tárgyév október 30-án (fő)
094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés
Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 5 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő
feladatok ellátása.
0942 Felsőfokú oktatás
094210 Felsőfokú oktatás
Ide tartozik:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának alapfokozat, mesterfokozat, osztatlan mesterfokozat, valamint
doktori fokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott alapképzés,
mesterképzés, osztatlan mesterképzés, valamint doktori képzés támogatásával,
- az alapképzéshez, mesterképzéshez, osztatlan mesterképzéshez, valamint doktori képzéshez
kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével,
- a felsőoktatás-fejlesztési célú programokkal, kisszakokkal, a tehetséggondozó programokkal, valamint
- a felsőoktatási szakértői testületek működésével és más felsőoktatás-szervezési tevékenységekkel
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók száma tárgyév október 30-án (fő)
094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás
Ide tartozik:
- a tankönyv- és jegyzettámogatás intézményi összegéből a jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus
tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a
fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére fel nem
használandó/használt, a hallgatóknak pénzbeli ellátás formájában nyújtott juttatással összefüggő
feladatok ellátása.
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
Ide tartozik:
- a kimagasló teljesítményt nyújtó, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatóknak az oktatásért
felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal (köztársasági ösztöndíj),
- a kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag
támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt
vevő hallgatót kivéve - az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal (miniszteri
ösztöndíjak),
- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak akár
tanulmányi ösztöndíj, akár intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj formájában nyújtott pénzbeli
juttatással (tanulmányi ösztöndíj),
- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak
szociális alapon, akár rendszeres, rendkívüli szociális ösztöndíj formájában, akár Bursa Hungarica
Ösztöndíj vagy alaptámogatás formájában nyújtott pénzbeli juttatásával,
- az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgató pénzbeli juttatásával
(doktorandusz ösztöndíj),
- egyéb, a hallgatóknak hallgatói jogviszonyukra tekintettel nyújtott pénzbeli juttatásával (intézményi
ösztöndíjak, nemzetközi ösztöndíjak), valamint
- a felsőoktatási intézmény oktatóinak oktatási, oktatásfejlesztési tevékenységére tekintettel kifizetett
ösztöndíj jellegű pénzbeli juttatásával
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összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
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094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása
Ide tartozik:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának a felsőoktatási intézmény részeként működő kollégiumban
történő elhelyezésével,
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó
intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésével,
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak kollégiumi elhelyezését kiváltó, pénzbeli ellátás részeként
nyújtott lakhatási támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés
Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 6 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő
feladatok ellátása.
0950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások
095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai
Ide tartozik:
- a határon túli magyar gyermekek, fiatalok és felnőttek lakóhelyükön megvalósuló magyar nyelvű
oktatásával és képzésével, magyar nyelvű könyvek és más eszközök megjelentetésének támogatásával
összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Ide tartozik:
- a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel
(így különösen az örökbe fogadni szándékozók, a nevelőszülők, a családi napközit és házi
gyermekfelügyeletet működtetők felkészítő képzése) összefüggő feladatok ellátása;
- az olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan
elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek,
ugyanakkor korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb,
magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújtanak; valamint
- az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok
ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint
nyelvi, általános, illetve szakmai képzésnek minősülnek.
095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Ide tartozik:
- a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésével összefüggő programok támogatásával, a szakképzési
hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési igényeivel, a szakiskolai fejlesztési programmal, a szakképzés
fejlesztésével összefüggő beruházási jellegű támogatásokkal, az uniós forrásból megvalósuló
szakképzési és felnőttképzési programok társfinanszírozásával, a gazdasági kamarák szakképzési
feladatai ellátásának támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
Ide tartozik:
- a munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatásokkal összefüggő feladatok
ellátása.
0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Ide tartozik:
- az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel
összefüggő feladatok ellátása.
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Ide tartozik:
- a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel
összefüggő feladatok ellátása.
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
Ide tartozik:
- a köznevelési intézményben tanulók számára a kollégiumi szálláshely-szolgáltatással, valamint
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kollégiumi elhelyezést kiváltó, pénzbeli ellátás részeként nyújtott lakhatási támogatással összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
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096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Ide tartozik:
- a köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelésével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a köznevelési intézményben tanulók kollégiumi elhelyezése és étkeztetése
(096030 vagy 096015 funkciók).
0970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F
097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül az oktatással kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti
fejlesztés végzése, illetve támogatása.
0980 Máshová be nem sorolt oktatás
098010 Oktatás igazgatása
Ide tartozik:
- az oktatással kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az oktatással kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
Ide tartozik:
- a pedagógiai szakszolgálat a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tevékenységével kapcsolatos
szakmai feladatok ellátása.
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
Ide tartozik:
- a pedagógiai szakszolgálat a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tevékenységével kapcsolatos
működtetési feladatok ellátása.
098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
Ide tartozik:
- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása.
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
Ide tartozik:
- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
Ide tartozik:
- a külföldi oktatási intézményeknek, magyar oktatóknak, diákoknak, hallgatóknak, intézményeknek,
illetve a Magyarországon dolgozó külföldi oktatóknak, az itt tanuló diákoknak, hallgatóknak,
intézményeknek nyújtott támogatásokkal, a nemzetközi pályázatok alapján végzett tevékenységekkel
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
Ide tartozik:
- a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő gyermek,
tanuló utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján történő ellátásával kapcsolatos szakmai
feladatok ellátása.
098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai
Ide tartozik:
- a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő gyermek,
tanuló utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján történő ellátásával kapcsolatos
működtetési feladatok ellátása.
098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
Ide tartozik:
- a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló fejlesztő nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai
feladatok ellátása.
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098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai
Ide tartozik:
- a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló fejlesztő nevelésével-oktatásával kapcsolatos működtetési
feladatok ellátása.
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10. Szociális védelem
A
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1011 Betegség
101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
Ide tartozik:
- az idősek otthonában ápolással, az utógondozással, lábadozó beteg intézeti ápolásával,
szeretetotthoni ellátással, ápolással, bentlakásos ápolással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi szintű házi ápolás,
- ellátás idősek otthonában ápolás nélkül vagy minimális ápolási ellátással,
- a pszichiátriai beteg bentlakásos ellátásai (101121, 101123 és 101125 funkciók),
- a szenvedélybetegek bentlakásos ellátásai (101122, 101124 és 101126 funkciók).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása
Ide tartozik:
- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes, nem
veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg tartós
bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása (101125)
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása
Ide tartozik:
- a kötelező gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és mentális
állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátásával, annak
támogatásával, valamint
- az önellátásra legalább részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási
képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg
önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs
ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonban történő ellátása (101125).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg
önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs
ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg
önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs
ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakása ellátása (101123).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
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101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg
önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs
ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása (101124).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
Ide tartozik:
- a tartós bentlakásos ellátást vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem
vagy csak részben képes pszichiátriai beteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű
bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
Ide tartozik:
- a tartós bentlakásos ellátást vagy akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy csak
részben képes szenvedélybeteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű bentlakásos
ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére
Ide tartozik:
- a pszichiátriai betegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő
támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)
101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére
Ide tartozik:
- a szenvedélybetegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő
támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)
101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Ide tartozik:
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött
pszichiátriai betegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása
Ide tartozik:
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött
szenvedélybetegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
Ide tartozik:
- a pszichiátriai betegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel
fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelőorvossal való
kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi és egyéb
terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel
kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében megkereső programok szervezését magában
foglaló közösségi ellátásokkal, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
Ide tartozik:
- a szenvedélybetegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel
fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelőorvossal való
kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi és egyéb
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terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel
kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében megkereső programok szervezését magában
foglaló közösségi ellátásokkal, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
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101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
Ide tartozik:
- a szenvedélybetegek részére nyújtott, a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk
mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, illetve az életet veszélyeztető, a
testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetekben történő
kríziskezelést magában foglaló alacsonyküszöbű ellátásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
Ide tartozik:
- a betegséggel kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
1012 Fogyatékosság
101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
Ide tartozik:
- a kiskorú és felnőtt fogyatékos személyek (akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására,
gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség) tartós bentlakásos ellátásával, ezek
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása (101216).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, fogyatékos, valamint mozgás-, illetve
látássérült személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló rehabilitációs
ellátásával, valamint
- a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással és ezek támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása
Ide tartozik:
- a fogyatékos személy (akinek ellátása családjában időlegesen nem biztosítható) átmeneti, legfeljebb
egyévi időtartamú ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
Ide tartozik:
- a fogyatékossággal élők szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő
támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)
101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
Ide tartozik:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy egyéni fejlesztési eredmények alapján,
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, teljes körű ellátásával összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása (101216).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
101216 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
Ide tartozik:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban az önálló életvitel megteremtése érdekében történő, életkorának,
egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával összefüggő feladatok
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ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása (101215).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
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101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Ide tartozik:
- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy intézményi napközbeni ellátásával, annak
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Ide tartozik:
- jogszabályban meghatározottak szerint a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását,
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük önállóságának
megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását magában foglaló támogató
szolgáltatással, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
Ide tartozik:
- a fogyatékossággal kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
Ide tartozik:
- a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások
Ide tartozik:
- a megváltozott munkaképességűek olyan oktatásával és képzésével összefüggő feladatok ellátása,
amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a megváltozott
munkaképességűek munkaerő-piaci rehabilitációját.
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
Ide tartozik:
- az épületek, utak, közterek és az épített környezet egyéb elemének, valamint a tömegközlekedési
eszközöknek a fogyatékos vagy mozgásában egyéb okból akadályozott emberek számára történő
akadálymentesítésével;
- a közszolgáltatások és egyéb szolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez szükséges
– elsősorban a látás-, hallás- és értelmi fogyatékos emberek speciális igényeit kielégítő – , közlekedést,
tájékozódást, információszerzést, kommunikációt, megértést segítő fejlesztésekkel, képzésekkel,
átalakításokkal;
- a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének előmozdítását célzó tevékenységgel, szolgáltatással, a
fogyatékos emberek önálló életvitelével, a kultúrához, sporthoz, szabadidős tevékenységekhez való
hozzáférése érdekében megvalósított szolgáltatásokkal; valamint
- a fogyatékos emberek társadalmi integrációja érdekében megvalósított szemléletformálást célzó
programokkal, kampányokkal, integrált rendezvények, egyéb integrált programok lebonyolításával, a
fogyatékos emberek integrált oktatásához, képzéséhez szükséges feltételek megteremtésével
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
1020 Időskor, demens betegek
102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
Ide tartozik:
- a nyugdíjbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az nyugdíjbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása
(minisztérium: 011120).
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Ide tartozik:
- az az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak
folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb
körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést
nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartós ellátásával, támogatásával összefüggő
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feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
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102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Ide tartozik:
- a demens beteg (az a személy, akinél jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó
középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg) külön gondozási egységben vagy csoportban történő
tartós bentlakásos ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
102025 Időskorúak átmeneti ellátása
Ide tartozik:
- az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes
időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- demens betegek átmenteti ellátása (102024).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
102026 Demens betegek átmeneti ellátása
Ide tartozik:
- az önmagukról betegségük miatt otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes demens
személyek legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- időskorú személyek átmeneti ellátása (102023).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
102027 Szakápolási központ
Ide tartozik:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott
szakápolási központ keretében ellátott feladatok, kifizetések teljesítése.
102031 Idősek nappali ellátása
Ide tartozik:
- a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való
gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
102032 Demens betegek nappali ellátása
Ide tartozik:
- a demenciájuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra
részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
Ide tartozik:
- az időskorral kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
Ide tartozik:
- az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programokkal
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
1030 Túlélő hozzátartozók
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
Ide tartozik:
- az elhunyt személyek hátramaradottainak nyújtott pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
1040 Család és gyermekek
104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
Ide tartozik:
- a bentlakásos (hetes) bölcsődében elhelyezettek ellátásával,
- a gyermekotthonban, a lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezettek,
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valamint a gyermekotthon, lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,
- a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban elhelyezettek, valamint a speciális
gyermekotthon, speciális lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,
- a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban elhelyezettek, valamint a különleges
gyermekotthon, különleges lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,
- az utógondozó otthonban, valamint az utógondozó otthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása (104013).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
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104012 Gyermekek átmeneti ellátása
Ide tartozik:
- a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátásával,
- a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával, valamint
- a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
Ide tartozik:
- a nevelőszülőnél, valamint nevelőszülői hálózat külső férőhelyén elhelyezett gyermekek ellátásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
104020 Javítóintézeti ellátás
Ide tartozik:
- a javítóintézetben elhelyezettek ellátásával összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
Ide tartozik:
- a bölcsődei ellátások közül a családi bölcsődével és a munkahelyi bölcsődével, a napközbeni
gyermekfelügyeletben részesülők ellátásával, valamint a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni
ellátásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem itt kell elszámolni:
- a bölcsődei ellátások közül a bölcsőde és mini bölcsőde szervezeti keretei között megvalósuló
feladatok ellátását (104031),
- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Ide tartozik:
- a bölcsődei feladatok ellátásával, valamint a bölcsőde alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az
időszakos gyermekfelügyelettel, a játszócsoporttal, játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más
gyermeknevelő szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése, amennyiben a fenti
feladatok bölcsőde vagy mini bölcsőde keretei között kerül megvalósításra.
Nem itt kell elszámolni:
- a bölcsődei ellátások közül a családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde szervezeti keretek között
megvalósuló feladatok ellátását (104030),
- a bölcsődei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait (104035).
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Ide tartozik:
- a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek részére
nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
Ide tartozik:
- a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben dolgozók és más munkavállalók részére
biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
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104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Ide tartozik:
- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
Ide tartozik:
- a Gyvt.-ben meghatározott a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatással összefüggő feladatok
ellátása.
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
Ide tartozik:
- a Gyvt.-ben a család- és gyermekjóléti szolgálat alcím alatt meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok, valamint a családsegítés Szt. szerinti feladatok ellátás összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- Biztos Kezdet Gyerekházhoz kapcsolódó tevékenységek (104044).
104043 Család és gyermekjóléti központ
Ide tartozik:
- a Gyvt.-ben a család- és gyermekjóléti központ alcím alatt meghatározott, a Gyvt. és Szt. szerinti
általános szolgáltatási feladatokon túlmenő, a járás egészére vonatkozó feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a Biztos Kezdet Gyerekházhoz kapcsolódó feladatok ellátása (104044),
- a központ által ellátott általános család és gyermekjóléti szolgáltatások (104042).
104044 Biztos Kezdet Gyerekház
Ide tartozik:
- a Gyvt. által meghatározott Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
Nem itt kell elszámolni:
- a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokat (104042 és 104043).
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Ide tartozik:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó pénzbeli és természetbeni ellátások, az
óvodáztatási támogatás, a gyermektartásdíj megelőlegezése, az életkezdési és az otthonteremtési
támogatás kifizetése, teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
104052 Családtámogatások
Ide tartozik:
- a családi pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás,
gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási
díj és egyéb, a családok támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
Ide tartozik:
- a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programokkal,
- a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére nyújtott speciális tehetséggondozó programokkal
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
Ide tartozik:
- a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményben rögzített feladatokkal,
- az európai uniós és Európa tanácsi dokumentumokban foglalt jelentési és együttműködési
kötelezettséggel
összefüggő feladatok ellátása.
1050 Munkanélküliség
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
Ide tartozik:
- a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban
meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segéllyel, valamint a
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rendelkezésre állási támogatással összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
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105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
Ide tartozik:
- az álláskeresők olyan oktatásával és képzésével összefüggő feladatok ellátása, illetve a képzésben részt
vevők részére folyósított támogatásokkal összefüggő kifizetések teljesítése, amelyek nem adnak
hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a munkahely megszerzését.
1060 Lakhatás
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Ide tartozik:
- az alacsony költségű vagy szociális bérlakások fenntartásával, üzemeltetésével, arra rászorultaknak való
bérbeadásával összefüggő feladatok ellátása.
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Ide tartozik:
- a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén
nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást
segítő ellátással,
- a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez jogszabályban, illetve az
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres vagy eseti
támogatással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
1070 Egyéb szociális kirekesztettség
107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
Ide tartozik:
- a kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igénylő hajléktalan személy tartós
bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
Ide tartozik:
- az aktív korú, munkaképes, rehabilitációs célú segítőprogramokban önként részt vevő hajléktalan
személy bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
Ide tartozik:
- az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes hajléktalan személy
átmeneti szálláson történő ellátásával, valamint
- az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy éjszakai
pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással
és azok támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
107015 Hajléktalanok nappali ellátása
Ide tartozik:
- a hajléktalan személyek intézményi napközbeni ellátásával (nappali melegedő), annak támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
107016 Utcai szociális munka
Ide tartozik:
- az utcán tartózkodó hajléktalan személyekkel kapcsolatban végzett szociális munkával [a hajléktalan
személy(ek) helyzetének figyelemmel kísérésével, szükség esetén ellátásának kezdeményezésével,
illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételével], annak támogatásával összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása
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Ide tartozik:
- a Regionális Kríziskezelő Központok és a Félutas Kiléptető Házak működtetésével, annak támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
Ide tartozik:
- a szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben történő szociális foglalkoztatással, továbbá a fejlesztő
foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
107050 Szociális étkeztetés népkonyhán
Ide tartozik:
- a más étkeztetési formát igénybe nem vevő, szociálisan rászoruló személyek számára népkonyha
keretében alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással nyújtott legalább napi egyszeri egy tál meleg étel
biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
Ide tartozik:
- a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük,
hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés
biztosítására nem képes személyeknek szociális konyha keretében – önálló konyhán, főzőhelyen, egyéb
intézményi étkezőhelyen, utalvány ellenében vendéglátóipari egységben vagy egyéb intézményben
történő fogyasztás biztosításával, a helyben fogyasztás hiányában az étel elvitelének lehetővé tételével,
vagy lakásra szállítással – nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezéssel összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
107052 Házi segítségnyújtás
Ide tartozik:
- a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási
feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok
elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Ide tartozik:
- a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék
megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő
krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Ide tartozik:
- az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban meghatározott
feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt, egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, támogatásokkal
összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
Ide tartozik:
- a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menedékesek részére biztosítandó speciális pénzbeli
ellátásokkal, támogatásokkal (létfenntartási, otthonteremtési, lakhatási, költőpénz, beiskolázási),
- a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menedékesek befogadó állomásokon, közösségi
szállásokon, egyéb átmeneti szálláshelyeken (továbbiakban: befogadó állomásokon) történő ellátásával,
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valamint a dublini eljárással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
159

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
Ide tartozik:
- a nemzetközi egyezmények, valamint a jogszabályok által meghatározott, az egyenlő bánásmód,
valamint a nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységekkel és programokkal
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

160
161

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
Ide tartozik:
- a romák társadalmi integrációjával, valamint a roma kisebbséget érintő tárcaközi és társadalmi
együttműködéssel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

162
163

1080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F

164

108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és
kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.

165
166

1090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai

167

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
Ide tartozik:
- a szociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szociális szolgáltatások szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).

168
169

109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
Ide tartozik:
- a szociális szolgáltatások módszertani szakirányításával, fejlesztésével összefüggő feladatok ellátása:
= új szolgáltatási, oktatási és más szakmai módszerek kialakítása,
= a szakterülethez kapcsolódó módszertani tevékenység koordinálása és fejlesztése,
= a fenti területeken alkalmazott jó gyakorlatok gyűjtése, közreadása,

170

= szakmaközi kapcsolatok erősítése érdekében tapasztalatcsere, munkacsoportok szervezése,
= a szakterülethez kapcsolódó standardok, protokollok, irányelvek kidolgozásának összefogása,
= módszertani kiadványok, szakmai könyvek, szakfolyóiratok, segédanyagok, hang- és videóanyagok
készítése, véleményezése, lektorálása, szerkesztése, kiadása és terjesztése,
= modellprogramok fejlesztése, szakmai segítség nyújtása pályázatok szempontrendszerének
kidolgozásában, értékelésében és monitorozásában.

171

109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
Ide tartozik:
- a természetes személyek adósságrendezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

172
173

109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás
Ide tartozik:
- az ENSZ-alapokmányban rögzített alapelvekkel és az EU-tagsággal összhangban, sürgősségi jelleggel,
különösen természeti csapások, fegyveres konfliktusok esetén, illetve a strukturális humanitárius válság
okozta károk, szenvedések enyhítésére nyújtott segítséggel, támogatással összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
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90. Technikai funkciókódok
A
1
2

3

B

C

9000 Technikai funkciókódok
900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Ide tartozik:
- a központi költségvetés előirányzatainak államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható
bevételei elszámolása. Ezen funkción kizárólag a központi költségvetést megillető adóbevételeket,
járulékokat lehet elszámolni, illetve az azokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeket.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a központi előirányzatok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.
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900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Ide tartozik:
- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételeinek
elszámolása. Ezen funkción kizárólag a helyi önkormányzatok költségvetését megillető adóbevételeket,
járulékokat lehet elszámolni, illetve az azokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeket.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel,
- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.
900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Ide tartozik:
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható
bevételeinek elszámolása.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása,
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.
900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Ide tartozik:
- az Egészségbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételeinek
elszámolása.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az Egészségbiztosítási Alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása,
- az Egészségbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.
900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Ide tartozik:
- a Nyugdíjbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó bevételeinek elszámolása.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a Nyugdíjbiztosítási Alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása,
- a Nyugdíjbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Ide tartozik:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. § (7) bekezdése szerinti
esetek közül azok a finanszírozási bevételek és kiadások elszámolásai, amelyek más funkcióba nem
kerültek besorolásra.
Nem ebbe a funkcióba tartozik különösen:
- a 011230 és a 017010 kormányzati funkción elszámolt államadóssággal kapcsolatos bevétel és kiadás,
- a tulajdonosi kölcsön nyújtása és annak visszatérülése,
- az Áht. 78. § (4) bekezdés szerinti megelőlegezés és annak visszatérítése,
- a pénzügyi lízing miatti finanszírozási kiadás,
- az előző évi költségvetési és vállalkozási maradvány igénybevétele,
- a központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás
elszámolása.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
Ide tartozik:
- a vállalkozási maradvány igénybevétele vállalkozási tevékenységre,
- a vállalkozási tevékenységek kiadásainak és bevételeinek összesített elszámolása.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
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Az államháztartás szakágazati rendje
A

B

014300 Ló, lóféle tenyésztése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- ló, szamár, lóöszvér, szamáröszvér tenyésztése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a verseny- és a lovaglóistálló működtetése, lásd: 9319.
016100 Növénytermesztési szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a talaj-előkészítés, vetés, telepítés, növények gondozása, permetezés, beleértve a permetezést légi úton is,
gyümölcsfa-, szőlőmetszés, rizsátültetés, gyökérnövények egyelése betakarítás, a mezőgazdasággal kapcsolatos
kártevőirtás, beleértve a nyulak elleni védekezést is, a mezőgazdasági terület gondozása, ápolás ökológiájának
megóvása, annak érdekében, hogy hosszú-távon megfelelő, termőképességet biztosítson,
- a mezőgazdasági célú öntözési berendezések működtetése,
- a mezőgazdasági gép, berendezés kölcsönzése kezelőszemélyzettel együtt.
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állatok szaporodását, növekedését, termelőképessége javítását elősegítő tevékenység, mesterséges
megtermékenyítéshez kapcsolódó tevékenységek, gazdasági haszonállatok istállózása, gondozása, etetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kizárólag állatok elhelyezésére szolgáló építmény bérbeadása, működtetése, lásd: 6820,
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 7500.
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a vízkivétel, -kezelés és az ipari és a háztartási célú vízelosztás, a vízkivétel különböző forrásokból és elosztása
különböző eszközökkel.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mezőgazdasági célú öntöztető berendezések működtetése lásd: 0161,
- szennyvízkezelés a szennyeződés megakadályozása céljából, lásd: 3700.
370000 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szennyvízrendszerek és szennyvízkezelő berendezések működtetése,
- az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen keletkezett szennyvíz, valamint a
csapadékvíz gyűjtése és szállítása szenny-csatornahálózaton, szennyvíztartályokban, illetve egyéb módon,
- az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztítása, ürítése, mozgó vécé ürítése, tisztítása,
- a szennyvíz (az ipari vagy kommunális tevékenységből származó szennyvíz, úszómedencéből származó víz)
kezelése fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal,
- szennyvízcsatorna tisztítása, fenntartása, zárt csapadékvíz-csatorna tisztítása, fenntartása, a szennyvíz és zárt
csapadékvíz-csatornák dugulásának megszüntetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felszíni és a talajvíz szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén, lásd: 3900.
381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nem veszélyes szilárd hulladékok összegyűjtése egy településen belül, úgymint a háztartásoknál és a
gazdasági szervezeteknél képződött olyan vegyes, de nem veszélyes szilárd hulladékok összegyűjtése, amelyek
újrahasznosítható anyagokat is tartalmazhatnak,
- az újrafelhasználható anyagok összegyűjtése,
- a szemét összegyűjtése nyilvános helyeken felállított szemétgyűjtőkből,
- az építési és bontási hulladékok összegyűjtése,
- a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék összegyűjtése és elszállítása,
- a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtése,
- a nem veszélyes hulladék átrakodóállomásainak működtetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a veszélyes hulladékok összegyűjtése, lásd: 3812,
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására alkalmas lerakóhelyek működtetése, lásd: 3821,
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok különböző kategóriákba való szétválogatására alkalmas
berendezések működtetése, lásd: 3832.
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381200 Veszélyes hulladék gyűjtése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az emberi egészségre és környezetre veszélyes szilárd és nem szilárd veszélyes hulladék összegyűjtése.
A tevékenységhez tartozhat a veszélyes hulladékok szállításához szükséges azonosítás, kezelés, csomagolás és
címkézés is.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- fertőzött, szennyezett épületek, bányaterületek, talaj, talajvíz szennyeződésmentesítése, azbesztmentesítés,
lásd: 3900.
382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Ebbe a szakágazatba tartozik a szilárd vagy nem szilárd nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása:
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását ellátó lerakóhelyek üzemeltetése,
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása égetéssel, vagy egyéb módszerekkel, azzal együtt vagy anélkül,
hogy eredményeként keletkezik-e elektromos energia, gőz, komposzt, biogáz, alternatív üzemanyag, hamu vagy
egyéb, a termelés során keletkező, további felhasználásra alkalmas melléktermék,
- a szerves hulladék kezelése, ártalmatlanítása.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a veszélyes hulladékok égetése, lásd: 3822,
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok működtetése, lásd: 3832,
- talaj, vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása; a fertőzöttség csökkentése lásd: 3900.
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az emberi egészségre és környezetre veszélyes szilárd és nem szilárd veszélyes hulladékok kezelése és
ártalmatlanítása (a veszélyes hulladékok kezelését végző berendezések üzemeltetése, a mérgező élő vagy
elhullott állatok és más fertőzött hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, a veszélyes hulladékok égetése,
a használt termékek ártalmatlanítása, a sugárzó radioaktív hulladékok kezelése, ártalmatlanítása és raktározása).
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nem veszélyes hulladékok égetése, lásd: 3821,
- a talaj, a vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása, fertőzöttségének csökkentése, lásd: 3900.
383200 Hulladék újrahasznosítása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fém és nemfém hulladék, selejt feldolgozása másodlagos nyersanyaggá, ami általában fizikai vagy kémiai
átalakítási eljárást igényel.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- új késztermékek előállítása (saját célra vagy külső megrendelésre) másodlagos nyersanyagokból.
390000 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- talaj, talajvíz, szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén vagy máshol,
- fertőzött, szennyezett épületek, bányaterületek, ipari telephelyek, területek szennyeződésmentesítése ideértve
a nukleáris telephelyeket és területeket is,
- olajjal szennyezett föld, felszíni víz megtisztítása, beleértve a partmenti vizeket is,
- azbeszt, ólomfesték, és egyéb mérgező anyagok eltávolítása,
- egyéb speciális szennyeződést csökkentő tevékenység.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a víz tisztítása vízszolgáltatás céljából, lásd: 3600,
- a nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 3821,
- a veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 3822.
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a folyékony és légnemű anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és kapcsolódó, továbbá ezen rendszer
szerves részét képező épület, épületszerkezet építése.
429900 Egyéb építés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ipari létesítmények építése (az épületek kivételével), egyéb építési munkák, valamint földterület parcellázása
az ingatlan értéknövelésével együtt.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a földterület parcellázása értéknövelés nélkül, lásd: 6810.
552000 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatás.
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Az önálló férőhelyekben bútorozott szobák állnak rendelkezésre, vagy nappalival/étkezővel, hálószobával, illetve
főzési lehetőséggel vagy teljesen felszerelt konyhával rendelkeznek. Ezek a szálláshelyek különböző formában
működhetnek. Lehetnek apartmanok, többszintes épületben vagy épületcsoportban levő lakások, egyszintes
bungalók, nyaralóházak, falusi házak, faházak. Egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat
nyújtanak.
559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik az átmeneti vagy hosszabb időtartamú szálláshely-szolgáltatás egyágyas vagy
többágyas szobákban vagy diákszállókon, diákok, (szezonális) vendégmunkások és egyéb személyek részére.
562900 Egyéb vendéglátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a konyhaüzem ételszolgáltatása, azaz a fogyasztóval kötött szerződéses megegyezésen alapuló ételszolgáltatás,
meghatározott időszakban, üzemi étkezdék, menzák, kantinok és kávézók üzemeltetése, valamint a
kedvezményes étkeztetés sport- és hasonló létesítményekben.
581100 Könyvkiadás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a könyvkiadás, nyomtatott és elektronikus vagy hang formában, vagy az interneten.
Ebbe a szakágazatba tartozik a könyv, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék kiadása, beleértve a
szótárat és az enciklopédiát is; az atlasz, térkép és grafikai mű kiadása; a hangoskönyvek kiadása; az enciklopédia
kiadása CD-ROM-on.
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Ebbe a szakágazatba tartozik az olyan folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok kiadása, amelyek kevesebb, mint
négyszer jelennek meg egy héten. Ilyen információkat kiadhatnak nyomtatott vagy elektronikus formában,
beleértve az internetes megjelentetést is. Ebbe a szakágazatba tartoznak a rádió- és televízióműsor-újságok
kiadása is.
581900 Egyéb kiadói tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a katalógus, fénykép, metszet és levelezőlap, üdvözlőlap, formanyomtatvány, plakát, művészeti alkotás
reprodukciója, reklám-, hirdetési anyag, egyéb nyomtatott anyag, statisztikák és más információk on-line
megjelentetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az on-line szoftverellátás, felhasználói tárhely (hosting) és alkalmazás szolgáltatása (ASP), lásd: 841117.
712000 Műszaki vizsgálat, elemzés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- valamennyi anyag- és terméktípus fizikai, kémiai és egyéb analitikai vizsgálata.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állat-egészségügyi ellátás keretében végzett laboratóriumi és egyéb vizsgálat, tesztelés,
- a humán-egészségügyi diagnózis felállítása, orvosi és fogászati vizsgálat, elemzés, lásd: 86.
721100 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
Ebbe a szakágazatba tartozik a biotechnológiai kutatás, fejlesztés az alábbi területen:
- a DNS/RNS génállomány (genomika), gyógyszerészeti genetika, génvizsgálatok, génmanipuláció, DNS/RNSfelfejtés/szintetizálás/felerősítés, génképletmásolás és az érzéken túli technológiák használata,
- fehérjék és egyéb molekulák: fehérjék és peptidek (a nagy molekulájú hormonok is idetartoznak) felfejtése,
szintetizálása, manipulálása, nagy molekulájú gyógyszerek célba juttatási módszere fejlesztése; (fehérje-kutatás),
proteinek elkülönítése és megtisztítása, sejtreceptorok beazonosítása és jelölése,
- sejt- és szövetkultúrák és azok manipulációja (beleértve a szövetállományokat és a bioorvosi tevékenységet),
sejtegyesítés, vakcinák/immunrendszer stimulálók, embriómanipuláció,
- a biotechnológiai folyamat eljárásai: erjesztés, biofeldolgozás, biolúgozás, biopépesítés, biofehérítés,
színtelenítés, biokéntelenítés, bioszűrés és fitoremediáció (szennyeződésmentesítés növényekkel) bioeaktorok
segítségével,
- gén- és RNS-vektorok: génterápia, vírusvektorok,
- bioinformatika: gén- és fehérjeláncokra vonatkozó adatbázisok összeállítása, összetett folyamatok modellezése,
beleértve a rendszerbiológiát,
- nanobiotechnológia: a nano/mikro-előállítás eszközeinek és folyamatainak alkalmazása olyan eszközök
kifejlesztésére, amelyek alkalmasak a biorendszerek elemzésére, a gyógyszerek célba juttatására és diagnosztikai
célokra.
721120 Génmegőrzés, fajtavédelem
Ebbe a szakágazatba tartoznak:
- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai erőforrások
génmegőrzése, védelme, hasznosítása, valamint az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés.
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721900 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- kutatás és kísérleti fejlesztés a természet- és műszaki tudományok területein, kivéve a biotechnológiai kutatást
és kísérleti fejlesztést,
- a kutatás és fejlesztés a természettudományok területein,
- a kutatás és fejlesztés a műszaki tudományok és technológia területein,
- a kutatás és fejlesztés az orvostudományok területein,
- a kutatás és fejlesztés a mezőgazdasági tudományok területein,
- az interdiszciplináris kutatás és fejlesztés, alapvetően természettudományi és műszaki tudományok területein.
722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kutatás és kísérleti fejlesztés a társadalomtudományok területein,
- a kutatás és kísérleti fejlesztés a humán tudományok területein,
- az interdiszciplináris kutatás, fejlesztés, alapvetően társadalomtudományi és humán területen.
749000 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartoznak azok a szakértői tevékenységek, amelyek gyakorlásához magas szintű szakmai,
tudományos, illetve műszaki ismeretre van szükség, így különösen:
- az időjárás-előrejelzés (meteorológia),
- a biztonsági tanácsadás,
- a mezőgazdasági tanácsadás (agronómusi, agrárközgazdászi tevékenység),
- a környezetvédelmi tanácsadás,
- az egyéb műszaki tanácsadás,
- az egyéb, nem műszaki, nem építészmérnöki, nem üzletviteli tanácsadás,
- építési költségvetés készítése, ellenőrzése.
Ide tartozik továbbá a műszaki, gazdasági és más szakmai könyv, kézikönyv, dokumentum megírása a szerzői
jogvédelemben részesülők kivételével.
799000 Egyéb foglalás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyéb utazással kapcsolatos szolgáltatások (közlekedés, szálláshely, étkezés, autókölcsönzés, szórakozási és
sportlehetőségek foglalása, turistasegítő szolgálat, utazási információk nyújtása, utazási promóció)
8411 Általános közigazgatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a központi, regionális és helyi kormányzati szervek végrehajtási és jogalkotási igazgatása,
- a pénzügyek igazgatása és ellenőrzése,
- adóügyek igazgatása és felügyelete,
- a javakat terhelő adó-, vám- és illeték beszedése, adóellenőrzés és nyomozás, a vámigazgatás,
- a költségvetés végrehajtása, a központi alapok és az államadósság kezelése: a pénz előteremtése, fogadása és
kiadásuk ellenőrzése,
- az általános, átfogó kutatás-fejlesztés politika és a hozzá kapcsolódó pénzügyi források igazgatása,
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezés, a statisztikai szolgálat irányítása és működtetése az államigazgatás
különböző szintjein,
- a kormányzat részére végzett kiegészítő szolgáltatások.
841101 Államhatalmi szervek tevékenysége
841102 Kormány, kormánybizottságok, miniszterelnöki hivatal tevékenysége
841103 Minisztériumok tevékenysége
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége
Ide kell sorolni a fővárosi és megyei kormányhivatalokat. A környezetvédelmi, vízügyi, oktatási célú területi
igazgatási szervezeteket a 8412-8413 vagy 842, 843 csoport megfelelő szakágazatába kell besorolni.
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
841106 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841107 Köztestületek államháztartási igazgatási tevékenysége
841108 Országos nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás
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Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a pénz és költségvetési ügyek igazgatása és ellenőrzése,
- az árukat terhelő vám és adó beszedése,
- az adóellenőrzés,
- a költségvetés végrehajtása, irányítása és a központi alapok és az államadósság kezelése.
841113 Átfogó gazdasági, társadalmi tervezés, statisztikai szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezést segítő igazgatási, működtetési szolgáltatások,
- a kormányzat különböző szintjein nyújtott tervezési és statisztikai szolgáltatások,
- más hivatalok, minisztériumok, program egységek által nyújtott, az átfogó gazdasági és társadalmi tervek,
programok kialakítására, koordinálására és gyakorta a megvalósítás ellenőrzésére irányuló szolgáltatások.
841114 Alapkutatáshoz nyújtott kormányzati szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik: az alapkutatások végzéséhez nyújtott kormányzati infrastrukturális, kutatással,
akadémiai tagsággal összefüggő személyügyi szolgáltatások.
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az előző kategóriákba nem tartozó kormányzati (közigazgatási) ügyekhez kapcsolódó igazgatási, működési,
ellátási szolgáltatások,
- a nem önszabályozó és gyámsági területi ügyekkel foglalkozó programirodák szolgáltatásai,
- a választási irodák szolgáltatásai,
- az önkormányzati társulások, illetve az önkormányzati ellátó és kisegítő szolgáltató szervek tevékenysége.
Az egyetlen ágazatba tartozó szervezetek ellátó és kisegítő szolgáltatását biztosító szervezetet a kiszolgált
szervezetek ágazatába, szakágazatába kell besorolni.
841121 Kormányzati közös humánerő-gazdálkodás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a közös humánerő-gazdálkodáshoz nyújtott közigazgatási és működtetési szolgáltatások függetlenül attól,
hogy speciális rendeltetéshez kötődnek-e vagy sem,
- az általános személyzeti politika és ügymenet fejlesztése és megvalósítása; kiválasztás, előléptetés, értékelési
módszerek, munkaköri leírások, értékelés és besorolás, a polgári szolgálat szabályozása.
841129 Egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás
Minden, az előző kategóriákba nem sorolható alaptevékenységet végző szervezetet ide kell sorolni.
841191-841194 TECHNIKAI SZAKÁGAZATOK (pénzellátás, alapok)
A technikai szakágazatok a kizárólag forráselosztást végrehajtó, gazdasági tevékenységet nem végző
államháztartási szervezetek – ideértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, az önkormányzatokat, az alapokat –
főtevékenységének megjelölésére szolgálnak.
841191 FEJEZETEK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841193 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841194 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841211 Oktatás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a különböző oktatási intézmények részére nyújtott közigazgatási szolgáltatás,
- az iskolák minden fajtái és más oktatási intézetek számára nyújtott vezetési, működtetési, felügyeleti
szolgáltatások,
- a minisztériumok vagy erre létrehozott speciális szervezeti egységek által nyújtott, az oktatási rendszer egészét
érintő köztájékoztatási szolgáltatások.
841212 Egészségügy igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- mindenfajta egészségügyi szolgáltatás közigazgatása,
- az általános és szakosított kórházak, egészségügyi vagy fogászati kórházak, klinikák valamint a szanatóriumok
és rekreációs intézetek vezetése, működtetése, felügyelete és támogatása,
- olyan közegészségügyi területek, mint a vérellátás, kórfeltárás, megelőzés, gyógyszerminőség ellenőrzés,
születésszabályozás, igazgatása, vezetése, működtetése, támogatása.
841214 Szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kulturális létesítmények valamint a kultúra területén érdekelt művészek és szervezetek támogatása, beleértve
a művészeknek juttatott támogatások szétosztását,
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- országos, regionális vagy helyi fesztiválok és a vallási intézmények működésének, fenntartásának támogatása,
- szabadidős és kulturális tevékenységek szponzorálása.
841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik a szociális ellátások és szolgáltatások közigazgatása.
841216 Környezet- és természetvédelem igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik a környezet- és természetvédelem közigazgatása.
841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a lakásépítés és az összes kommunális fejlesztés, vízvezeték, közegészségügy/higiénia, közvilágítás
közigazgatása,
- az ivóvízellátás fejlesztésével, szabályozásával foglalkozó hivatalok, irodák, minisztériumok szervezeti egységek
nyújtotta szolgáltatások,
- a hulladék gyűjtéséhez és kezeléséhez, a csatornázási rendszer működtetéséhez és a közterület-fenntartáshoz
kapcsolódó közigazgatási szolgáltatások,
- légszennyezettségi standardok és a légszennyezettségi információkról szóló tájékoztatás,
- környezetvédelmi programokkal kapcsolatos igazgatási tevékenység.
Nem ebbe az alkategóriába tartozik:
- csatornázás, szennyvízgyűjtés és kezelés, ld. 37, 38, 39. ágazat.
841311 Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mezőgazdasági területekkel való gazdálkodás, agrárreform és földrendezés, agrárpiaci stabilizáció,
állategészségügyi ügyek, élelmiszerlánc-felügyelet, kártevőirtás, erdészet, halászat és vadászat közigazgatási
tevékenységei.
841312 Energia, üzemanyag-ellátás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- szilárd tüzelőanyagok (ideértve a kitermelés és a készletek megőrzésének szabályozását),
- kőolaj és földgáz, ásványi üzemanyagok,
- nukleáris és egyéb üzemanyagok, ideértve olyan üzemanyagokat, mint az alkohol, fa és faforgács
igazgatása.
841313 Bányászat, ásványi erőforrások, feldolgozóipar, építőipar igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik az alábbi területek igazgatása:
- feltárás, kitermelés, megőrzés, értékesítés és az ásványkitermelés más területei, ideértve a lelőhelykutatással
kapcsolatos szabályozás kialakítását, figyelemmel kísérését,
- bányászati és biztonsági előírások,
- a feldolgozóipari létesítmények helyzetének javítását, bővítését, fejlesztését célzó szolgáltatások,
- építési szabványok, használatba-vételi engedélyek, az építési területre vonatkozó biztonsági előírások és
szabályok kialakítása és figyelemmel kísérése.
841314 Szállítás, hírközlés igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik az alábbi területek igazgatása:
- utak, főutak és kapcsolódó létesítmények tervezése, építése, fenntartása és javítása,
- vízi szállítás létesítményei; vasutak; reptéri kifutók, terminálok, hangárok, légi szállítást segítő létesítmények;
egyéb épített szerkezetek és légi-közlekedéssel kapcsolatos berendezések,
- csővezetékek és más létesítmények,
- az ilyen munkák szabályozása és felügyelete, valamint a fent említett szállítási eszközök és berendezések
működtetési szabályainak kialakítása és kezelése,
- a hírközléshez, azaz a postai-, telefonos-, távirati-, kábel és mobil kommunikációs rendszerekhez és távközlési
műholdakhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatások,
- a távközlési rendszerek tervezéséhez, fejlesztéséhez, működtetéséhez, tökéletesítéséhez kapcsolódó
szolgáltatások,
- ezen rendszerek szabályozásának kialakítása, kezelése.
841315 Kereskedelem, vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kereskedelmi elosztóhálózatokhoz, raktárakhoz, közraktárakhoz, szállodákhoz, éttermekhez kapcsolódó
közigazgatási szolgáltatások.
841316 Turizmus igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a turizmussal és annak fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási szolgáltatások.
841317 Többcélú fejlesztési projekt igazgatása
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Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hivatalok, irodák, külön szervezeti egységek alábbiakkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatásai: átfogó,
többcélú projektek tervezése, kivitelezése, fejlesztése és működtetése. Az ilyen projekteket tipikusan az
árvízvédelmi, öntözési, hajózási és pihenési célú integrált létesítmények adják.
841318 Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- általános gazdaságpolitikák kialakítása,
- általános gazdasági folyamatok szabályozása vagy támogatása,
- a monopóliumok és a kereskedelem és piacra lépés egyéb korlátainak szabályozása,
- a különböző kereskedelmi szektorok szabályozása, engedélyezése, felügyelete,
- olyan intézmények, mint a szabadalmi, kereskedelmi védjegy és szerzői jogvédelmi hivatal, meteorológiai
szolgálat, szabványügyi hivatal működtetésének igazgatási szolgáltatásai,
- a munkafeltételeket, a munkaközvetítők működését, a munkanélküliség csökkentését és a munkaerő mobilitás
növelését célzó nemzeti és regionális fejlesztési intézkedések megvalósítását érintő, általános
foglalkoztatáspolitikai célkitűzések és szabályozások kialakításával és megvalósításával kapcsolatos igazgatási
szolgáltatások.
841319 Vízügyi igazgatás
Ebbe a szakágazatba tartozik a vízügyi ágazat szabályozása és közigazgatása.
842111 Külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a külügyminisztérium és a külföldön állomásozó, vagy nemzetközi szervezeteknél lévő diplomáciai és konzuli
kirendeltségek igazgatása és működtetése, a nemzetközi ügyek, kapcsolatok igazgatása, beleértve a nemzetközi
műszaki, tudományos, kulturális ügyek kapcsolatok, a kulturális szakdiplomáciai tevékenység igazgatását is,
- az ország határon túli terjesztésre szánt információs és kulturális szolgáltatások igazgatása, működtetése és
támogatása, ideértve a könyvtárakat, olvasótermeket és külföldi tájékoztatási referencia szolgálatokat is.
842210 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a honvédelemmel kapcsolatos közigazgatási és katonai vezetés-irányítási tevékenység.
842211 Honvédelem ágazati feladatai
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a katonai képességek fenntartása és az ahhoz, valamint fejlesztéséhez kapcsolódó hadfelszerelési, NATO
biztonsági beruházási és humán tevékenységekkel, a haderő kiképzésével, felkészítésével, központi
szakanyagellátással és szolgáltatásnyújtással, valamint egyéb fejlesztési programokkal összefüggő
tevékenységek.
8423 Igazságügy, bíróság
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a polgári és büntető bíróságok, katonai bíróságok, ügyészségek és az igazságszolgáltatási rendszer igazgatása
és működése, beleértve a kormányzat részéről, illetve a részére nyújtott jogi képviseletet és tanácsadást,
- ítélethozatal és jogszabály-értelmezés,
- a választott bírósági eljárás polgári ügyekben,
- a börtönigazgatás és a javító-nevelő szolgáltatások nyújtása, beleértve a rehabilitációs szolgáltatásokat.
842310 Igazságügy szakigazgatása
842320 Bíróságok tevékenysége
842330 Ügyészségek tevékenysége
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység
842350 Igazságügyi szakértői tevékenység
8424 Közbiztonság, közrend
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állami hatóságok által támogatott hivatásos és tartalékos rendőrségi alakulatok, valamint kikötői, határőri,
parti őrség és más speciális rendőrségi alakulatok (beleértve a közlekedés rendészetet, az idegenrendészetet, a
bűnügyi nyilvántartást) igazgatása és működtetése,
- békeidőben bekövetkező katasztrófáknál, hazai szükségállapot esetén gondoskodás az ellátásról.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rendőrségi laboratóriumi tevékenység, lásd: 7120,
- a katonai fegyveres alakulatok igazgatása és működtetése, lásd: 8422.
842410 Közbiztonság, közrend szakigazgatása
842420 Rendőrségi tevékenység
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842450 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység
842460 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység
842470 Idegenrendészeti tevékenység
842480 Államhatalmi szervek speciális védelme
Ebbe a szakágazatba tartoznak:
- az államhatalmi szerv védelme, függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének biztosítása, az e
törvényben meghatározott személyvédelmi, létesítménybiztosítási feladatok biztosítása, valamint az elsődleges
tűzoltási és tűzbiztonsági feladatok ellátása.
842510 Tűzvédelem szakigazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hivatásos és önkéntes tűzoltóegységek tűzmegelőzési és tűzoltási és egyéb tevékenységeinek (személyek és
állatok kimentése, polgári katasztrófák, árvizek, közúti balesetek esetén) igazgatása.
842520 Tűzvédelmi tevékenységek
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a tűzoltás és tűzmegelőzés: a hivatásos tűzoltóegységek tűzmegelőzési és tűzoltási és egyéb tevékenységeinek
(személyek és állatok kimentése, polgári katasztrófák, árvizek, közúti balesetek esetén) működtetése.
8430 Kötelező társadalombiztosítás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állam által nyújtott társadalombiztosítási programok finanszírozása és igazgatása:
- betegségi, munkahelyi baleseti és munkanélküliségi biztosítás,
- öregségi nyugdíjak, rokkantsági és rehabilitációs ellátás, valamint hozzátartozói (baleseti hozzátartozói)
ellátások nyújtása a jövedelemkiesés pótlását célzó kötelező biztosítás alapján,
- anyaság, átmeneti munkaképtelenség, özvegység esetén jövedelemkiesést pótló kötelező biztosítás.
Nem tartozik ebbe a szakágazatba:
- a jóléti szolgáltatások és szociális ellátás nyújtása elhelyezés nélkül, lásd: 8810, 889.
843010 Nyugdíjbiztosítás igazgatása
843020 Egészségbiztosítás igazgatása
851010 Iskolai előkészítő oktatás (óvodai nevelés kivételével)
851020 Óvodai nevelés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az óvodai nevelés (alapfokú oktatást megelőző nevelés),
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális nevelése ezen a szinten.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása lásd: 8891.
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)
Ez a szakágazat tartalmazza azt az elméleti, illetve gyakorlati képzést, amely a tanulónak alapvető olvasás, írás és
matematikai ismeretet nyújt, valamint alapfokú képzést ad egyéb tárgyakban.
Ezt az oktatási formát általában gyermekek részére szervezik, de ebbe a kategóriába tartoznak a hasonló tartalmú
iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli írás-olvasás kurzusok is, amelyeket az alapfokú iskolához
túlkorosnak ítélt személyeknek szerveznek. Idetartoznak a speciális képzési igényű gyermekeknek szervezett
programok is ezen a szinten.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az alapfokú oktatás (az oktatás első szintje),
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten,
- a felnőtteknek szervezett írás-olvasás kurzus.
852020 Alapfokú művészetoktatás
853100 Általános középfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartoznak azok az oktatási programok, amelyek megalapozzák az élethosszig tartó tanulást
és az emberi fejlődést, valamint elősegítik a további tanulást. A képző intézmények olyan programokat
szerveznek, amelyek rendszerint tantárgyrendszerre épülnek, ezekre szakosodott tanárokkal; vagy még
gyakrabban a különböző tárgyakra szakosodott szaktanárokat alkalmaznak, akik a szakterületükön az
osztálymunkát vezetik. A képzés folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján, vagy levelező
formában.
A tantárgyi szakosodás e szinten már gyakran hatással van az általános képzésben részt vevők oktatással
kapcsolatos tapasztalataira is. Az ilyen képzések célja, hogy a diákot alkalmassá tegyék további szakmai képzésre,
vagy a felsőfokú továbbtanulásra, speciális tantárgyi felkészítés nélkül.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
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- az általános oktatás a középfokú szakasza, amely többé-kevésbé a tankötelezettség időszakának felel meg,
- az általános oktatás a középfokú szakasza, amely elméletileg a felsőszintű továbbtanulásra készít fel,
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felnőttképzés, a 855 alágazatban meghatározottak szerint.
853200 Szakmai középfokú oktatás
Az ebbe a szakágazatba tartozó programokra tantárgyi szakosodás, valamint a jelenbeli vagy jövőbeli
foglalkozáshoz általában kapcsolódó elméleti háttér és a gyakorlati készségek oktatása a jellemző. A képzés célja
lehet pl. a foglalkoztatáshoz szükséges általános ismeretek nyújtása, de felkészítés meghatározott foglalkozásra,
szakmára is. A képzés folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján vagy távoktatási formában.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felsőszintű oktatás (lásd: 854) alatt lévő minden szakmai képzés,
- az idegenvezető-képzés,
- szakácsok, vendéglátóipari és szállodai alkalmazottak képzése,
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten,
- a kozmetikust és fodrászt képző iskolák,
- a számítógép-javítók képzése,
- a hivatásos gépjárművezetők oktatása.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a középfokot meghaladó felsőszintű szakmai oktatás, lásd: 854,
- a felnőttképzés, 855 alágazatban meghatározottak szerint,
- a szabadidős, hobbi, illetve önmegvalósítás céljából végzett előadó-művészeti képzés, lásd: 8552,
- a nem hivatásos gépjárművezetők oktatása, lásd: 8553,
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata, szállás nélkül, lásd: 8810, 8899.
854100 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartoznak az olyan középfoknál magasabb szintű képzések, amelyek tekinthetők felsőfokú
képzésnek.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felnőttképzés 855 alágazatban meghatározottak szerint.
854200 Felsőfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felsőfokú képzés első, második és harmadik szintje (felsőfokú alap-, mester- és doktori képzések),
- az előadó-művészet felsőfokú végzettséget adó képzése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felnőttképzés a 855 alágazatban meghatározottak szerint.
855900 M.n.s. egyéb oktatás
Ez a szakágazat tartalmazza az elsősorban a felnőtteknek ajánlott és tartott oktatás és szakmai képzés bármely
formáját, amely nem tartozik a 851–854 alágazatokba. Nem tartoznak ide az iskolarendszerű képzések. Ez a
képzési forma nem ad hivatalosan elismert végzettséget, (államilag elismert oklevél, diploma) A képzés
különböző formákban történhet: speciális képző intézményben, oktatási intézményben, munkahelyen vagy
otthon; folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján, vagy levelező formában.
856000 Oktatást kiegészítő tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartoznak az oktatás folyamatát és rendszerét segítő, de nem oktatási szolgáltatások:
- az oktatási szaktanácsadás,
- az oktatási tájékoztatást és pályaválasztási szaktanácsadás,
- a pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás,
- az oktatási vizsgáztatás értékelése,
- az oktatási vizsgateszt értékelése,
- a diákcsereprogramok szervezése.
861000 Fekvőbeteg-ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rövid és a hosszú távú kórházi ellátás, azaz az általános kórházak és a szakkórházak gyógyító, diagnosztikai,
kezelési tevékenysége,
- az elsősorban fekvőbetegek ellátására irányuló, közvetlen orvosi felügyelet alatt végzett tevékenységek, mint:
- az orvosi és egészségügyi szakszolgáltatás,
- a laboratóriumok és a műszaki létesítmények szolgáltatásai, beleértve a radiológiai és az aneszteziológiai
szolgáltatásokat,
- a sürgősségi ellátás,
- a műtők, a gyógyszertárak, az élelmezés és egyéb kórházi szolgáltatás működésének biztosítása,
- azon családtervezési központok szolgáltatásai, amelyek szállásnyújtással együtt végeznek olyan
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gyógykezeléseket, mint a sterilizálás vagy a terhességmegszakítás.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- mindenféle anyagok és termékek laboratóriumi tesztelése és vizsgálata, kivéve a gyógyászati laboratórium,
lásd: 7120,
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 7500,
- a katonai állomány harctéri egészségügyi ellátása, lásd: 8422,
- az általános és a szakfogorvosi ellátás, lásd: 8623,
- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, lásd: 862,
- az orvosi laboratóriumi tesztelés, vizsgálat, lásd: 8690,
- a mentőszolgálat, lásd: 8690.
862100 Általános járóbeteg-ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a háziorvosi általános orvosi ellátás, vizsgálat, konzultáció és gyógykezelés.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610,
- a nem orvosi végzettségűek, lásd: 8690.
862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a speciális szakterületen végzett szakorvosi, sebészeti vizsgálat, konzultáció és kezelés,
- azon családtervezési központok szolgáltatásai, amelyek szállásnyújtás nélkül végeznek gyógykezeléseket.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610,
- az szülésznői, a fizioterápiás és más egészségügyi szakszolgáltatás, lásd: 8690.
862300 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az általános fogorvosi és a szakfogorvosi ellátás,
- a fogszabályozás,
- a műtéti fogászati tevékenység.
869000 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik a kórházak, az orvosok és a fogorvosok tevékenységén kívüli humán-egészségügyi
ellátás:
- az ápolói, szülésznői, a fizioterápiás és egyéb egészségügyi szakellátás, a látásvizsgálat (optometria), a
hidroterápia, az orvosi gyógymasszázs, a munkaterápia, a beszédterápia, a csontkovácsolás, a homeopátiás
kezelés, a hátgerincmasszázs, az akupunktúra területén. Ezek a tevékenységek végezhetőek egészségügyi
intézményben, vállalatokhoz, iskolákhoz, idősek otthonaihoz, érdekvédelmi és önsegélyző szervezetekhez
tartozó rendelőkben, valamint a kórházakon kívül bentlakásos egészségügyi intézményekben csakúgy, mint saját
rendelőben, a betegek otthonában vagy bárhol. Ezek a tevékenységek nem foglalnak magukban orvosi
gyógykezelést.
Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a fogászati szakdolgozók tevékenysége, akik a fogorvostól külön, de időszakos felügyelete alatt dolgoznak,
- az olyan orvosi laboratóriumok tevékenysége, mint:
- röntgen laboratóriumok és más képalkotó diagnosztikai központok,
- vér-, vizeletvizsgálati laboratóriumok,
- a vérellátó központok, a spermabankok, a transzplantációs központok tevékenysége,
- a betegek mentőszolgálattal szállítása bármilyen szállítási módon, beleértve a légi szállítást is; ezt a
szolgáltatást általában egészségügyi vészhelyzet esetén biztosítják.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai laboratóriumokban,
lásd: 3250,
- az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli betegszállítás, lásd: 49, 50 és 51,
- a nem gyógyászati célú laboratóriumi vizsgálat, tesztelés, lásd: 7120,
- élelmiszer-higiéniai tesztelések, vizsgálatok, lásd: 7120,
- a kórházak tevékenysége, lásd: 8610,
- az orvosok és a fogorvosok tevékenysége, lásd: 862,
- ápolói szolgáltatás, lásd: 8710.
871000 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
Ebbe a szakágazatba tartozó tevékenységek:
- az ápolás az idősek otthonában,
- az utógondozás, lábadozó beteg intézeti ápolása,
- szeretetotthoni ellátás, ápolással,
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- bentlakásos ápolás.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egészségügyi szintű házi ápolás, lásd: 86,
- ellátás idősek otthonában ápolás nélkül vagy minimális ápolási ellátással, lásd: 8730,
- a szociális ellátás szállásnyújtással.
872000 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
Ebbe a szakágazatba tartozik a mentális betegséggel vagy függőségi problémákkal küzdők bentlakásos (de nem
kórházi) ellátása. Az intézmények szállást, ellátást, védőfelügyeletet, tanácsadást és bizonyos szintű egészségügyi
ellátást biztosítanak.
Ebbe a szakágazatba tartozó tevékenységek:
- az alkoholisták és a kábítószerfüggők ellátása,
- pszichiátriai utógondozás,
- ellátás a pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonaiban,
- a szellemi fogyatékkal élők intézményi ellátása ápolással, gondozással,
- a mentális betegek,
- „félúton ház” központjai tevékenysége.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kórházi mentális ellátás, lásd: 8610,
- a szociális ellátás szállásnyújtással, lásd: 8790.
873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Ebbe a szakágazatba tartozik a teljes önellátásra nem képesek, illetve önállóan élni nem kívánó időskorúak és a
fogyatékkal élők bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása. Az ellátás általában magában foglalja a
szállás, az ellátás, a felügyelet és a mindennapi élethez nyújtott segítség biztosítását csakúgy, mint a háztartási
szolgáltatásokat. Néhány esetben szakképzett ápolást is biztosító külön részleget hoznak létre a bentlakók
részére az intézményen belül.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szellemi fogyatékkal élők, látás-, hallás-, mozgássérültek intézményi ellátása,
- ellátás a folyamatos ápolást biztosító nyugdíjasházakban,
- az ellátás a minimális ápolást biztosító idősek otthonában,
- az ápolás nélküli ellátás az idősek otthonában.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ápolási ellátás az idősek otthonában, lásd: 8710,
- szociális ellátás szállásnyújtással, ahol a gyógykezelés vagy oktatás nem meghatározó tényezők, lásd: 8790,
- a szellemi fogyatékkal élők intézményi ellátása ápolással.
879020 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879030 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása
879050 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása
879060 Egyéb bentlakásos ellátás
881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az időskorúak és a fogyatékkal élők részére az otthonukban vagy bárhol máshol nyújtott szociális, tanácsadási,
jóléti, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati hivatalok vagy magánszervezetek, országos
vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek:
- az időskorúak és a fogyatékkal élők otthoni látogatása,
- az időskorúak és a testi és szellemi fogyatékkal élő felnőttek nappali ellátása,
- a fogyatékkal élők szakmai rehabilitációja és képzése, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 8430,
- az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 8730,
- a testi és szellemi fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátása; lásd: 8891.
889110 Bölcsődei ellátás
889120 Napközbeni gyermekfelügyelet
889130 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyének és a családok részére otthonukban vagy máshol nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti, menedékügyi,
közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati vagy magánszervezetek, katasztrófák áldozatait
segélyező szervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó
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szakemberek végeznek:
- a jóléti és a tanácsadási tevékenység gyermekek és fiatalkorúak részére,
- az örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, a gyermekek és mások elleni kegyetlen bánásmód
megelőzését célzó tevékenység,
- a háztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvétellel és az adósságkezeléssel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatás,
- közösségi és szomszédsági tevékenység,
- a hazai és nemzetközi katasztrófák áldozatainak, a menekültek, a bevándorlók megsegítésére irányuló
tevékenységek, beleértve az átmeneti és tartós menedéknyújtást,
- a munkanélküliek szakmai rehabilitációja és képzése, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott,
- jogosultság megállapítása a jóléti segélyre, lakbértámogatásra vagy élelmiszerjegyre,
- hajléktalanok és más szociálisan hátrányos helyzetűek nappali intézményi ellátása,
- jótékonysági tevékenységek,
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 8430,
- az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 8790,
- a közigazgatás keretében végzett hasonló tevékenységek, lásd: O.
900100 Előadó-művészet
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az élő színházi, koncert-, opera- vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatása:
- művészcsoportok, cirkuszok vagy társulatok, zenekarok, együttesek előadói tevékenysége.
900300 Alkotóművészet
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a független művész, mint szobrász, festő, karikaturista, metszetet, karcot készítő egyéni tevékenysége,
- az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a szakmai kiadvány készítését,
- a független újságírás,
- a művészeti alkotások műértékének helyreállítása, restaurálása.
900400 Művészeti létesítmények működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hangversenyterem, színház és egyéb művészeti létesítmény működtetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a filmvetítés, lásd: 5914,
- a jegyértékesítő ügynökségi tevékenység, lásd: 7990,
- a múzeumok működtetése, lásd: 9102.
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nagyközönségnek vagy kiemelt felhasználóknak nyújtott mindenfajta könyvtári, olvasótermi, audiovizuális
tári, közlevéltári szolgáltatás és az állami levéltárak működtetése:
- állománygyarapítás és gyűjteményszerzés, szakosodással vagy anélkül,
- katalóguskészítés,
- könyvek, térképek, periodikák, filmek, hanglemezek, kazetták, művészeti alkotások kölcsönzése és
raktározása,
- kérésre teljesített információ-visszakeresés,
- a fényképtárt, filmkönyvtári szolgáltatás.
910110 Közművelődési intézmények tevékenysége
Ebbe a szakágazatba tartoznak:
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
77. § (5) bekezdés szerinti közművelődési intézmények működtetése.
910200 Múzeumi tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- mindenfajta múzeum működtetése:
- művészeti múzeum, az ékszer-, bútor, jelmez-, kerámia-, ezüstalkotás múzeumai,
- természettudományi, műszaki és technikai, történeti múzeum, ideértve a hadtörténeti múzeumot,
- egyéb szakmúzeum,
- szabadtéri múzeum.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kereskedelmi célú művészeti galériák tevékenysége, a műalkotások szakosodott kiskereskedelme, lásd: 4778,
- a művészeti és múzeumi tárgyak restaurálása, lásd: 9003,
- a könyvtári, levéltári tevékenység, lásd: 9101.
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910300 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a történelmi helyek és építmények megóvása, működtetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a történelmi helyek és építmények helyreállítása, javítása, lásd: F.
910400 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a növény- és állatkert működtetése, beleértve az állatóvodát,
- a természetvédelmi területek működtetése, beleértve a vadvédelmet.
931100 Sportlétesítmény működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- szabadtéri vagy fedett pályás sportesemény megrendezésére alkalmas létesítmény működtetése (nyitott, zárt,
vagy vegyes; ülő-, illetve állóhelyes).
931900 Egyéb sporttevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója (létesítménnyel, vagy anélkül),
- az egyéni vállalkozó sportemberek, atléták, bírók, zsűritagok, időmérők tevékenysége,
- a sportszövetségek, szabályozó testületek tevékenysége,
- a sportesemény elősegítésével, promóciójával kapcsolatos tevékenység,
- a verseny- és lovaglóistállók, kennelek, garázsok, tevékenysége,
- a sporthorgászat és -vadászat szervezése,
- a hegyi vezetés,
- a sport- és szabadidős vadászattal és horgászattal kapcsolatos kiegészítő tevékenység, a kizárólag
sporthorgászati, halászati terület működtetése,
- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípályák üzemeltetése lásd: 9329.
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős tevékenység (kivéve a
vásári és vidámparki szórakoztatást):
- a szabadidőpark tevékenysége (szálláshely nélkül),
- a szabadidős közlekedési eszközökhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése,
- a sípályák üzemeltetése,
- a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése a szabadidős szolgáltatás szerves részeként,
- szabadidő-eltöltés jellegű vásárok, bemutatók,
- a strandszolgáltatás, beleértve az ennek keretében végzett strandeszköz-kölcsönzést,
- táncterem, diszkó működtetése.
Ebbe a szakágazatba tartozik a szórakoztatást célzó élő műsorok producereinek és impresszárióinak
tevékenysége is, a művészeti és sporteseményeket kivéve (létesítménnyel, vagy anélkül)
- tűzijáték, fény- és hanghatású előadás tartása.
960300 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az elhunyt személyek és az állati tetemek temetése vagy hamvasztása és a hozzá kapcsolódó tevékenységek:
- a holttest előkészítése temetésre, hamvasztásra, balzsamozás,
- temetkezés, hamvasztás,
- ravatalozók bérbeadása,
- sírhelyek, temetési urnahelyek bérbeadása vagy eladása,
- sírok és síremlékek gondozása, fenntartása.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a temetők zöldterületi gondozása, lásd: 8130.
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A pénzügyminiszter 16/2019. (XII. 7.) PM rendelete
az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási
módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosítása
1. §		
Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013.
(IX. 19.) NGM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:
„4. § Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti számviteli elszámolás során
a) a 36411. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó könyvviteli számla
követel oldalán kimutatott ki nem vezetett összeget a 36412. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi
adó könyvviteli számlával szemben,
b) a 36413. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó könyvviteli
számla követel oldalán kimutatott ki nem vezetett összeget a 36414. Más előzetesen felszámított nem levonható
általános forgalmi adó könyvviteli számlával szemben,
c) a 36421. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó könyvviteli számla tartozik oldalán
kimutatott ki nem vezetett összeget a 36422. Más fizetendő általános forgalmi adó könyvviteli számlával szemben
kell összevezetni.”
2. §		
Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013.
(IX. 19.) NGM rendelet
1.
1. melléklete az 1. melléklet szerint és
2.
1. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
3. §		
Hatályát veszti az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról
szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 4. §-a.

2. Az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról és államháztartásban
felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról szóló 34/2015. (XII. 16.) NGM rendelet hatályon kívül
helyezése
4. §		
Hatályát veszti az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról és államháztartásban
felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet
módosításáról szóló 34/2015. (XII. 16.) NGM rendelet.

3. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § 2. pontja és a 2. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 3. § 2020. augusztus 31-én lép hatályba.
		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
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1. melléklet a 16/2019. (XII. 7.) PM rendelethez
1. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013.
(IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet III. Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások fejezet,
Növekedések M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása alcím 4. pont f ) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„f ) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor
az általános forgalmi adó követelés teljesítésének elszámolása
a költségvetési számvitel szerint

T005

–

K094063”

2. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013.
(IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet VIII. Személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolások fejezete a következő G)
alcímmel egészül ki:
„G) Az egycélú utalványok beszerzésével kapcsolatos elszámolás
1. Kötelezettségvállalás (utalvány névértéke összegéig) a költségvetési
számvitel szerint

T0021

–

K051(2)

2. Megrendelés leadása az utalvány forgalmazójának: csak a részletező nyilvántartásokban kerül rögzítésre
3. Kötelezettségvállalás az egycélú utalvány beszerzéséről szóló számla
szerinti előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegére
a költségvetési számvitel szerint

T0022

–

K053512

4. Az egycélú utalvány beszerzéséről szóló számla szerinti előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegének
elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Levonható általános forgalmi adó kötelezettségként

T36412

–

K4213

b) Le nem vonható általános forgalmi adó kötelezettségként

T36414

–

K4213

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó
átvezetése

T8435

–

K36414

5. Az egycélú utalványról szóló számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint
a) Névérték kiegyenlítése

T3662

–

K32/33

b) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiegyenlítése

T4213

–

K32/33

T053513

–

K003

6. Az egycélú utalvány beszerzéséről szóló számla szerinti előzetesen
felszámított általános forgalmi adó kiegyenlítése a költségvetési
számvitel szerint

7. Az egycélú utalványok munkavállalóknak történő kiadása és a kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterhek
elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: e fejezet F) A többcélú utalványok, bérletek és más
hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás cím
4–11. pontja szerint”
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3. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013.
(IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet X. Támogatásokkal, ellátásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet, D) Erzsébet
utalványok formájában nyújtott önkormányzati segélyek, szociális támogatások, ellátások elszámolása alcíme
helyébe a következő rendelkezés lép:
„D) A többcélú és az egycélú utalványok formájában nyújtott önkormányzati segélyek, szociális
támogatások, ellátások elszámolása
1. A többcélú utalványok beszerzésének, kiadásának és a kapcsolódó közterheknek az elszámolása a költségvetési és
a pénzügyi számvitel szerint: a VIII. fejezet F) A többcélú utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő
fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás cím szerint azzal, hogy a K1. rovat
helyett a K4. rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlákat kell használni
2. Az egycélú utalványok beszerzésének, kiadásának és a kapcsolódó közterheknek az elszámolása a költségvetési és
a pénzügyi számvitel szerint: a VIII. fejezet G) Az egycélú utalványok beszerzésével kapcsolatos elszámolás cím szerint
azzal, hogy K1. rovat helyett a K4. rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlákat kell használni”
4. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013.
(IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet
a)
VIII. Személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet, F) Az utalványok, bérletek és más hasonló,
készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás alcím
címében az „Az utalványok” szövegrész helyébe az „A többcélú utalványok” szöveg,
b)
VIII. Személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet, F) Az utalványok, bérletek és más hasonló,
készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás alcím
12. pontjában az „az általános forgalmi adóval” szövegrész helyébe az „az esetlegesen felmerülő általános
forgalmi adóval” szöveg,
c)
X. Támogatásokkal, ellátásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet, E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása
elszámolása alcím 4. pontjában a„folyósítása, ide értve a kezelési költség dolgozót érintő részét is a költségvetési”
szövegrész helyébe a „folyósítása a költségvetési” szöveg és
d)
X. Támogatásokkal, ellátásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet, E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása
elszámolása alcím 5. pontjában a „folyósítása, ide értve a kezelési költség dolgozót érintő részét is a pénzügyi”
szövegrész helyébe a „folyósítása a pénzügyi” szöveg
lép.

2. melléklet a 16/2019. (XII. 7.) PM rendelethez
1. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013.
(IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet XV. A megszűnés, címrendi módosítások könyvviteli feladatai fejezet, A) A megszűnő
költségvetési szervnél alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„A) A megszűnő költségvetési szervnél
A megszűnő költségvetési szervnél a megszűnés fordulónapjára vonatkozóan el kell végezni az éves könyvviteli
zárással kapcsolatos számviteli feladatokat a XIII. fejezetben leírtak szerint. A vagyonelemeket nem kell kivezetni
a mérlegből, mivel az Áhsz.-ben a megszűnéshez nem kapcsolódik „0”-s beszámoló elkészítési kötelezettség, azonban
el kell végezni az 1–7. pontban foglalt feladatokat.
1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök
megszűnőnél elszámolt értékhelyesbítésének kivezetése a pénzügyi
számvitel szerint

T415

–

K116-146

2. A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítésének kivezetése
a pénzügyi számvitel szerint

T415

–

K166
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3. A korrigált záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszámolása a költségvetési
számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként
b) Teljesítéseként

T0022

–

K055062

T055063

–

K003

4. A korrigált záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszámolása a pénzügyi
számvitel szerint
a) Kötelezettségként

T8435

–

K4215

b) Teljesítéseként

T4215

–

K3673

5. Kapcsolódó tételek: a záró beszámoló elkészültét követően a XIII. fejezet szerinti zárlati feladatok könyvelési lépései”
2. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013.
(IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet XV. A megszűnés, címrendi módosítások könyvviteli feladatai fejezet, B) Beolvadás
illetve jogutód nélküli megszűnés esetén a jogutód, illetve az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szervnél alcíme
a következő 24. és 25. ponttal egészül ki:
„24. A megszűnőnél kimutatott aktív időbeli elhatárolások könyv
szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T37

–

K495

25. A megszűnőnél kimutatott passzív időbeli elhatárolások könyv
szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495

–

K44”

3. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet XV. A megszűnés, címrendi módosítások könyvviteli feladatai fejezet,
C) Összeolvadás, illetve különválás esetén a jogutód szervnél alcíme a következő 23. és 24. ponttal egészül ki:
„23. A megszűnőnél kimutatott aktív időbeli elhatárolások könyv
szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T37

–

K491

24. A megszűnőnél kimutatott passzív időbeli elhatárolások könyv
szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T491

–

K44”

4. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013.
(IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet XV. A megszűnés, címrendi módosítások könyvviteli feladatai fejezet, G) Központi
kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év végére (következő
évre) végrehajtott címrendi módosítás elszámolása az új fejezetet irányító szervnél alcím 2. pontjában az „e fejezet
D) cím 1–5., 7., 9–16., 18–20., 22–24. és 26. pontjában szereplő” szövegrész helyébe az „e fejezet D) cím 1–5., 7., 9–20.
és 22–26. pontjában szereplő” szöveg lép.
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Az Alkotmánybíróság 33/2019. (XI. 27.) AB határozata
a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény 13. § (6)–(7) bekezdése
alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában – dr. Czine Ágnes, dr. Dienes-Oehm Egon, dr. Horváth
Attila, dr. Pokol Béla, dr. Szívós Mária és dr. Varga Zs. András alkotmánybírók különvéleményével – meghozta a következő
határozatot:
1.
2.

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény
13. § (6)–(7) bekezdése alaptörvény-ellenes, sérti az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdését, ezért azt megsemmisíti.
Az Alkotmánybíróság a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény 1. § (1) bekezdés
3. pont b) alpontja, 10. § (1) és (4) bekezdései, valamint 48. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasítja.

Az Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.
Indokolás
I.
[1] 1. Az indítványozó gazdasági társaság jogi képviselője útján (Perenyei és Társa Ügyvédi Iroda, képviseli: dr. Perenyei
Tamás) alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz.
[2] Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése
alapján benyújtott alkotmányjogi panaszában a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény
(a továbbiakban: NOKtv.) 1. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontja, 10. § (1) és (4) bekezdése, 13. § (6) bekezdése,
valamint 48. §-a alaptörvény-ellenességének a megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól
az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése, XII. cikk (1) bekezdése és XV. cikk (2) bekezdése sérelmére hivatkozással.
[3] Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügy lényege szerint az indítványozó mint lakóingatlanok értékesítésével
üzletszerűen és jelentős volumenben foglalkozó vállalkozás aktuális céljai között szerepel a NOKtv. által bevezetett
ún. nemzeti otthonteremtési közösség (a továbbiakban: NOK) alapítása. A NOKtv. 33. § (1) bekezdése alapján
a szervezőhöz képest jelentős versenyelőnnyel jár az ún. megbízható szervezői minősítés, amelynek elnyerésére
két lehetőség van. Az egyik mód, hogy egy zártkörűen működő részvénytársaság a szervezői engedély kiadását
követő két éven át teljesíti a jogszabályban előírt feltételeket [NOKtv. 1. § (1) bekezdés 3. pont a) alpont]. A másik
– két év várakozás nélküli – lehetőség, hogy a gazdasági társaság igazolja, hogy korábban zártkörűen működő
részvénytársaságként fogyasztói csoportot működtetett, és ennek során legalább ezer lakóingatlan építésében,
illetve értékesítésében részt vett, továbbá két évig folyamatosan teljesítette a jogszabályban előírt adatszolgáltatási
kötelezettségeit [NOKtv. 1. § (1) bekezdés 3. pont b) alpont, 10. § (4) bekezdés]. Az indítványozó számára csak az első
út járható, ugyanis a cégformája jelenleg korlátolt felelősségű társaság.
[4] Az indítványozó úgy véli, a NOKtv. 48. §-a [tartalmilag annak (1) bekezdése] az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésének
sérelmét okozva nem biztosít kellő felkészülési időt az érintetteknek arra, hogy a jogszabály hatálybalépéséig
a megbízható szervezővé válás feltételeinek való megfelelésre felkészülhessenek: a jogszabály a kihirdetését
követő 15. napon lép hatályba, ez az időtartam viszont nem elegendő a zártkörűen működő részvénytársasággá
való átalakuláshoz, amely révén „elvileg bekerülhetnének a megbízható szervező kategóriába”. A NOKtv. valójában
visszamenőleges hatállyal hozza kedvezőbb helyzetbe a zártkörűen működő részvénytársaságokat.
[5] Szintén az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe – a jogállamiság követelményébe – ütközik az indítványozó szerint
az, hogy a NOKtv. 10. § (4) bekezdése a 2014. január 1-jei hatállyal betiltott fogyasztói csoport működtetésében
való részvételt írja elő a megbízható szervezői minősítés elnyerésének egyik feltételeként. Az indítványozó úgy
véli, őt tulajdonképpen a tiltott üzleti tevékenységtől való tartózkodás miatt éri utólag joghátrány. A törvényalkotó
valójában a jogkövető magatartást szankcionálja. Ráadásul a NOKtv. teljesíthetetlen feltételt is szab: 2014. január 1-je
és 2016. április 26-a (a NOKtv. hatálybalépése) között több mint két év telt el, így a fogyasztói csoportban való üzleti
tevékenységre ebben az időszakban törvényesen már nem is volt lehetőség.
[6] Diszkriminatívnak – az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdését sértőnek – tartja az indítványozó továbbá, hogy
a jogalkotó a NOKtv. 10. § (4) bekezdésében – összefüggésben az 1. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontjával és a 10. §
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(1) bekezdésével – önkényesen kedvezőbb helyzetbe hozza azokat a zártkörűen működő részvénytársaságokat,
amelyek korábban fogyasztói csoportot működtettek – esetükben a NOKtv. 1. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontja
szerinti feltételek teljesülése és a kétéves várakozási idő nélkül lehetővé teszi a megbízható szervezői státusz
elnyerését –, holott e feltétel semmilyen észszerű összefüggésben nem áll a NOKtv. szerinti szervezői tevékenységgel.
Ráadásul a jogalkotó a fogyasztói csoportokat 2014-ben be is tiltotta, tehát a támadott szabály valójában a jogsértő
vállalkozásokat privilegizálja a jogkövetőkkel szemben, utóbbi csoport számára egyébként teljesíthetetlen feltételt is
szabva.
Szintén diszkriminációnak tekinthető – hangzik az indítvány – a NOKtv. 13. § (6) bekezdése, amely a megbízható
szervezővé válás feltételeként írja elő azt, hogy a szervező igazgatósága legalább egy tagjának legalább 5 évi,
a fogyasztói csoportokról szóló 530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) szerinti tevékenységet
üzletszerűen végző cégben vezető tisztségviselőként eltöltött gyakorlattal kell rendelkeznie. Ez a feltétel a szervezők
homogén csoportján, sőt még a korábban fogyasztói csoporthoz köthető vállalkozások körén belül is észszerűtlen,
önkényes különbségtételt jelent, és csak a vállalkozások rendkívül szűk köre számára teszi lehetővé a megbízható
szervezővé válást. Ráadásul a sérelmezett előírás a megbízható szervező üzleti tevékenységével nem is áll kapcsolatban
az indítványozó szerint.
Az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésében garantált vállalkozáshoz való jog sérelmét jelenti az indítványozó
megítélése szerint az, hogy a NOKtv. 1. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontjával összefüggésben a 10. § (4) bekezdése
– pontosabban annak b) pontja – és a 13. § (6) bekezdése a megbízható szervezői minősítés elnyerését a korábban
fogyasztói csoportokban tevékenykedők szűk körére korlátozzák, ezzel gyakorlatilag kizárják az otthonteremtési
közösségek piacára való belépést.
A vállalkozáshoz való joggal összefüggésben az indítványozó a NOKtv. 10. § (1) bekezdését is sérelmezi, amely csak
zártkörűen működő részvénytársaságok számára teszi lehetővé a szervezővé válást. Úgy véli, nem önmagában
a működéshez szükséges társasági forma előírása alaptörvény-ellenes, habár annak értelemszerűen csak a zártkörűen
működő részvénytársaságok tudnak megfelelni, hanem az, hogy a NOKtv. 1. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontja
kétéves várakozási időt is előír. Ehhez képest viszont a NOKtv. 10. § (4) bekezdésének kiskapuján keresztül a korábban
fogyasztói csoportokban tevékenykedőknek azonnal lehetővé válik a minősített szervezővé válás.
Összefoglalva: az indítványozó azért fordult az Alkotmánybírósághoz, mert úgy véli, hogy a szabályozási konstrukció
révén nem tud piacra lépni, illetve behozhatatlan és indokolatlan versenyhátrányba kerül azon zártkörűen működő
részvénytársaságokhoz képest, amelyek korábban fogyasztói csoportot működtettek.
II.

[11] 1. Az Alaptörvény érintett rendelkezései:
„B) cikk (1) Magyarország független, demokratikus jogállam.”
„XII. cikk (1) Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz.”
„XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem,
fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy
egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”
[12] 2. A NOKtv. érintett rendelkezései:
„1. § (1) E törvény alkalmazásában
[…]
3. megbízható szervező: az a szervező, amely
a) a Magyar Nemzeti Banktól (a továbbiakban: Hatóság) kapott szervezői engedély kiadását követően nyilvános
kiválasztás keretében legalább ezer lakóingatlan adásvételében közreműködött, és a Hatóságtól kapott engedély
kiadását követő két évben a Hatóság felé történő adatszolgáltatás – Kormányrendeletben rögzített – szabályainak
eleget tett, vagy
b) amely a szervezői engedélyét a Hatóságtól a 10. § (4) bekezdésben foglaltak alapján kapta meg.”
„10. § (1) A szervező Magyarországon bejegyzett, zártkörűen működő részvénytársaság lehet, amelynek alaptőkéje
legalább 100 millió forint. Egy szervező több közösséget is működtethet.
[…]
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(4) Ha a cégnyilvántartásba már bejegyzett zártkörűen működő részvénytársaság kíván szervezőként továbbműködni,
a Hatóság abban az esetben ismeri el szervezőként a zártkörűen működő részvénytársaságot, és adja ki a szervezői
engedélyt, ha
a) a zártkörűen működő részvénytársaság a szervezőként való elismerésre irányuló engedélykérelem benyújtását
megelőzően legalább ezer lakóingatlan építésében, illetve értékesítésében részt vett, és
b) a zártkörűen működő részvénytársaság a szervezőként való elismerésre irányuló engedélykérelem benyújtását
megelőzően legalább 2 éve folyamatosan teljesítette a fogyasztói csoportokról szóló jogszabályban előírt
adatszolgáltatási kötelezettségeit a fogyasztóvédelmi hatóság felé.”
„13. § (6) A szervező igazgatósága legalább egy tagjának legalább 5 évi, a fogyasztói csoportokról szóló 530/2013. (XII.
30.) Korm. rendelet szerinti tevékenységet üzletszerűen végző cégben vezető tisztségviselőként eltöltött gyakorlattal
kell rendelkeznie. Ennek a gyakorlatnak a meglétét olyan cég jogosult cégszerűen aláírt nyilatkozattal igazolni, aki
nem áll felszámolási eljárás, csődeljárás, végelszámolás vagy kényszertörlés hatálya alatt, legalább 5 éven keresztül
végzett ilyen tevékenységet és eleget tett a fogyasztói csoportokról szóló 530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § és
2. §-a szerinti minden bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének.”
„48. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.”
III.
[13] 1. Az Alkotmánybíróságnak az Abtv. 56. §-a alapján mindenekelőtt azt kellett megvizsgálnia, hogy az alkotmányjogi
panasz a befogadhatóság törvényi feltételeinek eleget tesz-e.
[14] 1.1. A NOKtv. 2016. április 26-án lépett hatályba, ezért megállapítható, hogy a 2016. október 21-én beadott
alkotmányjogi panaszt az Abtv. 30. § (1) bekezdésében meghatározott száznyolcvan napos határidőben nyújtották
be. Az indítványozó az alkotmányjogi panasz benyújtására indítványozói jogosultsággal rendelkezik, és csatolta a jogi
képviselője meghatalmazását.
[15] 1.2. A kérelem a határozottság Abtv. 52. § (1b) bekezdésében felsorolt követelményeinek eleget tesz, tartalmazza
ugyanis: a) azt a törvényi rendelkezést, amely megállapítja az Alkotmánybíróság hatáskörét az indítvány elbírálására,
továbbá amely az indítványozó jogosultságát megalapozza [Abtv. 26. § (2) bekezdés]; b) az eljárás megindításának
indokát (az alaptörvény-ellenesnek tartott jogszabályi rendelkezések miatt az indítványozó nem tud piacra lépni,
illetve jelentős versenyhátrányba kerül); c) az Alkotmánybíróság által vizsgálandó jogszabályi rendelkezéséket
[NOKtv. 1. § (1) bekezdés 3. pont b) alpont, 10. § (1) és (4) bekezdés, 13. § (6) bekezdés, 48. §]; d) az Alaptörvény sérülni
vélt rendelkezését [Alaptörvény B) cikk (1) bekezdés, XII. cikk (1) bekezdés, XV. cikk (2) bekezdés]; e) az indokolást arra
nézve, hogy a sérelmezett jogszabályi rendelkezések miért ellentétesek az Alaptörvény megjelölt rendelkezéseivel
[kivéve a NOKtv. 10. § (1) bekezdése és a hátrányos megkülönböztetés tilalma vélt összefüggésének a feltárása]; f )
a kifejezett kérelmet arra, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg a támadott jogszabályi rendelkezések alaptörvényellenességét, és semmisítse meg azokat.
[16] Megjegyzendő e körben, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a „jogbiztonság önmagában nem
Alaptörvényben biztosított jog, így a B) cikk (1) bekezdésének a sérelmére alkotmányjogi panaszt csak kivételes
esetben – a visszaható hatályú jogalkotás és a felkészülési idő hiánya esetén {3268/2012. (X. 4.) AB végzés, Indokolás
[14]–[17]; 3322/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [10]; 3323/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [9]; 3324/2012.
(XI. 12.) AB végzés, Indokolás [9]; 3325/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [11]} – lehet alapítani” {33/2015. (XII. 3.)
AB határozat, Indokolás [19]}. Jelen ügyben azonban az indítványozó éppen erre az összefüggésre hivatkozással kérte
a jogbiztonság sérelmének megállapítását. Ennek megfelelően a B) cikk (1) bekezdésére alapított alkotmányjogi
panasz vizsgálatára lehetőség van.
[17] 1.3. Az indítványozó az Abtv. 26. § (2) bekezdés szerinti hatáskörben kérte az Alkotmánybíróság eljárását.
[18] Az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság eljárása kivételesen akkor kezdeményezhető, ha
az alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvetlenül, bírói döntés
nélkül következett be a jogsérelem, és nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás. „Az Alaptörvény
24. cikk (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti alkotmányjogi panasz jogintézményének egyaránt elsődleges célja
[…] az egyéni, szubjektív jogvédelem: a ténylegesen jogsérelmet okozó alaptörvény-ellenes jogszabály, illetve
alaptörvény-ellenes bírói döntés által okozott jogsérelem orvosolása. […] [A] panasz befogadhatóságának feltétele
az érintettség, nevezetesen az, hogy a panaszos által alaptörvény-ellenesnek ítélt jogszabály a panaszos személyét,
konkrét jogviszonyát közvetlenül és ténylegesen, aktuálisan érintő rendelkezést állapít meg, s ennek következtében
a panaszos alapjogai sérülnek {33/2012. (VII. 17.) AB határozat, Indokolás [61]–[62], [66]}.” {3367/2012. (XII. 15.)
AB végzés, Indokolás [13], [15]} Tehát „[a] kivételes panasz esetében, mivel az közvetlenül a norma ellen irányul, különös
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jelentősége van az érintettség vizsgálatának, hiszen a panaszos alapjogában való személyes, közvetlen és aktuális
sérelme különbözteti meg a kivételes panaszt az utólagos normakontroll korábbi, bárki által kezdeményezhető
változatától. [Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (régi Abtv.) 20. § (2) bekezdés]” {3105/2012. (VII.
26.) AB végzés, Indokolás [3]}.
A kivételes alkotmányjogi panasz kapcsán az Alkotmánybíróság töretlen gyakorlata szerint
„[a]z érintettségnek […] személyesnek, közvetlennek és aktuálisnak kell lennie {lásd: 3110/2013. (VI. 4.) AB határozat,
Indokolás [27]}” {3120/2015. (VII. 2.) AB végzés, Indokolás [55]}. Nem állapítható meg az indítványozó érintettsége
akkor, ha a támadott jogszabályi rendelkezés az indítványozóval szemben nem került alkalmazásra, vagy annak
hatályosulása őt közvetlenül nem érintette (vagyis a jogsérelem nem következett be, nem aktuális) {3170/2015.
(VII. 24.) AB végzés, Indokolás [11]}. Ha a jogszabály érvényesüléséhez konstitutív hatályú végrehajtási aktus
szükséges, az indítványozónak először a jogsértést közvetlenül megvalósító államhatalmi aktust kell megtámadnia,
amelyet követően lehetővé válik a norma közvetett vizsgálata is. „Az aktuális érintettség követelménye azt
jelenti, hogy az érintettségnek az alkotmányjogi panasz benyújtásakor fenn kell állnia” {először 3110/2013. (VI. 4.)
AB határozat, Indokolás [27]–[31], legutóbb megerősítette: 3123/2015. (VII. 9.) AB végzés, Indokolás [12]}. {A gyakorlat
összefoglalását lásd legutóbb például: 33/2017. (XII. 6.) AB határozat, Indokolás [32]–[35]}
Az indítványozó érintettsége bizonyítására három dokumentumot nyújtott be: egyrészt az indítványozó cég
tevékenységének az igazolására szolgáló cégkivonatot; másrészt egy „határozati összesítő” elnevezésű iratot, amely
szerint az indítványozó előterjesztésére az indítványozó közvetett tulajdonosának Eszköz-Forrás Bizottsága felkérte
az indítványozó céget, hogy vizsgálja meg a NOK alapításának a lehetőségét és a megbízható szervezőként való
működés feltételeit; harmadrészt pedig azt az állásfoglalást, amelyet az indítványozó megkeresésére a Magyar Nemzeti
Bank (a továbbiakban: MNB) mint engedélyező hatóság adott ki a NOKtv.-nek a megbízható szervezői minősítésre
vonatkozó feltételei értelmezésével kapcsolatban. Az Alkotmánybíróság mindezek alapján az indítványozó személyes,
közvetlen és aktuális érintettségét megállapíthatónak tartotta.
Az indítványozó által állított jogsérelmet maguk a támadott előírások okozzák: a vizsgált jogszabály rendelkezései
más állami aktus közbejötte nélkül, közvetlenül érvényesülnek abban az értelemben, hogy azok a megbízható
szervezőként történő elismerés előzetes feltételeiként tevőleges, aktív magatartást várnak el az otthonteremtési
közösségek piacán tevékenykedőktől, illetve a piacra lépőktől (pl. társasági forma megváltoztatása, kétéves működés
a törvényi előírásoknak megfelelően, megfelelő gyakorlattal rendelkező igazgatósági tag alkalmazása). Mivel
a jogszabály közvetlenül és nem állami aktus közbejöttével ró kötelezettséget az érintettekre, közvetlenül hatályosul,
az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti panasszal megtámadható.
1.4. Az Abtv. 29. §-a szerint az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló
alaptörvény-ellenesség vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja be.
Jelen ügyben alapvető alkotmányjogi jelentőségűnek tekinthető az a kérdés, hogy a visszaható hatályú jogalkotás
tilalma és a kellő felkészülési idő követelménye, valamint a vállalkozáshoz való jog milyen összefüggésben áll
a jogszabályban meghatározott piacra lépési feltételekkel: lehetősége van-e a jogalkotónak olyan feltételeket szabni,
amelyet egyes gazdasági társaságok csak hosszabb idő elteltével képesek teljesíteni. Szintén alapvető alkotmányjogi
jelentőségűnek tekinthető az a kérdés, hogy alkotmányosan igazolható-e a NOKtv.-vel bevezetett megkülönböztetés
az egyes piaci szereplők között.
2. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 31. § (6) bekezdését alkalmazva, külön befogadási
eljárás mellőzésével érdemben bírálta el.

[25] 3. Eljárása során az Alkotmánybíróság az Abtv. 57. § (1)–(2) bekezdése alapján, szakmai álláspontjának kifejtése
céljából megkereste az igazságügyi minisztert.
IV.
[26] Az alkotmányjogi panasz az alábbiak szerint részben megalapozott.
[27] 1. Az indítvány vizsgálata során mindenekelőtt a vonatkozó jogszabályi környezet áttekintésére került sor.
[28] Fogyasztói csoportnak minősül a szervezők – díjazás ellenében történő – közreműködésével a csoport tagjai pénzének
összegyűjtésén alapuló minden olyan csoport, amelynek célja, hogy minden tagja az általa előre meghatározott dolog
tulajdonjogát a tagok befizetéseiből, előre meghatározott időtartamon belül – véletlenszerű vagy többletfeltételek
vállalásától függő kiválasztás útján – a csoport segítségével megszerezze [a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvény (a továbbiakban: Fgy. tv.) 2. § i) pont]. Ez azt jelenti, hogy a tagok lényegében kamatmentes kölcsönnel
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finanszírozzák egymást: a futamidő minden hónapjában befizetik a megvásárolni kívánt termék árának vagy értékének
egy hónapra eső hányadát, az így összegyűlt megtakarításból pedig időszakonként sorsolás alapján kiválasztják, hogy
a csoport mely tag számára vásárolja meg az adott vagyontárgyat. A szerencsén múlik tehát, hogy ki mikor kerül
sorra, bár a folyamat során a tagok bizonyos feltételek teljesítése esetében előrébb kerülhetnek a sorban. A csoport
addig működik, amíg végül mindenki hozzájut a kívánt vagyontárgyhoz. Fontos, hogy önmagában a vagyontárgy
megszerzése nem szünteti meg az érintett tag fizetési kötelezettségét: akár szerencsével jár az időszakonkénti
kiválasztás alkalmával, akár nem, a számára meghatározott törlesztést tovább kell fizetnie. A fogyasztói csoportot
szervező vállalkozás közvetítő szerepet tölt be – tehát például szervezi a csoport tagjait, gondoskodik a csoport
pénzügyi alapját képező befizetések nyilvántartásáról –, amelyért díjat kap. Nem nyújt azonban pénzügyi szolgáltatást,
és a befizetéseknek nincs külön betét- vagy befektetővédelmi garanciája.
A fogyasztói csoport több évtizedre visszatekintő üzleti modellt takar, a konstrukcióra azonban Magyarországon hosszú
időn keresztül nem vonatkozott speciális rezsim. Valójában a jogalkotó a fogyasztói csoport definícióját – reagálva
a kockázatokra és a visszaélésekre – csak a létrehozásukra vonatkozó kétéves moratórium bevezetésével egyidejűleg
illesztette a jogrendszerbe 2012. január 1-jei hatállyal [Fgy. tv. 2. § i) pont, 16/B. §]. A moratórium célja az volt, hogy
a jogalkotó az újabb fogyasztói csoportok szervezésére irányuló tilalom ideje alatt az állami kontroll tapasztalatai
alapján eldönthesse, engedi-e a fogyasztói csoportok szervezésére irányuló tevékenység szabad gyakorlását, és ha
igen, milyen feltételekkel, avagy megtiltja-e azt. Az Fgy. tv. 16/B. §-ának 2014. január 1-jei módosításával a jogalkotó
immár véglegesítette a korábbi ideiglenes korlátozást, és az új fogyasztói csoportok szervezését betiltotta, továbbá
kifejezetten rendelkezett az e tilalom megsértésével vagy megkerülésével kötött szerződés semmisségéről is. A már
működő – tehát a 2012. január 1-jét megelőzően létrehozott – fogyasztói csoportok a kiszámítható és biztonságos
működés érdekében szigorúbb szabályok szerint ugyan, de tovább működhettek [Fgy. tv. 16/B. § (3) bekezdés, Korm.
r.].
A 2016. április 26-án hatályba lépett NOKtv. által bevezetett, új lakóingatlan vásárlása érdekében létrehozott,
tagi finanszírozással működő NOK számos elemében hasonlít a fogyasztói csoportokra – szintén egy közösségi
előfinanszírozáson, előtakarékosságon alapuló modellről van szó –, ugyanakkor kétségtelen az is, hogy a csoportban
részt vevő tagok érdekeinek védelme érdekében többletgaranciákkal támogatott konstrukció bevezetésére került
sor.
A NOK jogi személyiséggel rendelkező sajátos működésű, tagsággal rendelkező vagyonösszesség, sui generis jogi
személy. Működésének célja az, hogy tagjait új lakóingatlanhoz juttassa. A közösség létrejötte érdekében a szervező
az MNB által kiadott engedély birtokában nyilvános felhívás útján toborozza a közösség leendő tagjait. Velük előzetes
megállapodást köt, majd a közösség nyilvántartásba vételét követően tagsági szerződés megkötésére is sor kerül.
A közösség legalább 120 fő minimális számú taggal kezdheti meg tevékenységét.
A tag a tagsági szerződésben vállalja, hogy az új lakóingatlan vásárlása érdekében a tagsági szerződésben megjelölt
érték figyelembevételével a közösségbe rendszeres előtakarékossági befizetést teljesít, valamint a szervezőnek
szervezési díjat fizet. Befizetései után kamatra nem jogosult. Ha a közösségnek megfelelő forrás áll rendelkezésére,
tagjai közül szabályozott módon – licit vagy sorsolás útján – kiválasztja azt, akinek új lakóingatlan vásárlása érdekében
a hiányzó tagi befizetést megelőlegezi. Ebben az esetben a tag vállalja, hogy a közösség által megelőlegezett összeget
a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés rendelkezései szerint később megfizeti.
A közösség határozott időtartamra jön létre, tevékenysége hosszú távra szól, legalább tíz, legfeljebb tizenöt
évig tart, azzal, hogy ha egy tag az általa vállalt fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, de nem
szerez új lakóingatlanon tulajdonjogot a közösség tevékenységére meghatározott időtartamon belül, a közösség
a tevékenységét addig az időpontig köteles folytatni, amíg a vállalt fizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítő
valamennyi tag a megvásárolni kívánt új lakóingatlan tulajdonjogát meg nem szerzi.
A NOKtv. értelmében szervező csak Magyarországon bejegyzett zártkörűen működő részvénytársaság lehet,
amelynek alaptőkéje legalább 100 millió forint [NOKtv. 10. § (1) bekezdés]. Ezen elsődleges feltétel mellett a jogalkotó
a szervezővé válás számos személyi és tárgyi feltételét is meghatározta. Ezek között szerepel az az indítványozó
által sérelmezett előírás is, amely szerint a szervező igazgatósága egy tagjának legalább 5 évi, a Korm. r. szerinti
tevékenységet üzletszerűen végző cégben vezető tisztségviselőként eltöltött gyakorlattal kell rendelkeznie [NOKtv.
13. § (6) bekezdés]. Jelentős körülmény, hogy nem új, hanem a cégnyilvántartásba már bejegyzett zártkörűen működő
részvénytársaságnak szervezőként való továbbműködésére csak akkor van lehetőség, ha korábban fogyasztói
csoportot működtettek, és ennek során legalább ezer lakóingatlan építésében, illetve értékesítésében részt vettek,
továbbá két évig folyamatosan teljesítették a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeiket [NOKtv. 10. §
(4) bekezdés].
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[35] A szervezők közül a NOktv. kiemeli az ún. megbízható szervező kategóriáját. Megbízható szervezővé két módon
lehet válni: egyrészt úgy, hogy a zárkörűen működő részvénytársaság a szervezői engedély kiadását követő két év
alatt nyilvános kiválasztás keretében legalább ezer lakóingatlan adásvételében közreműködik, és az adatszolgáltatás
szabályainak eleget tesz [NOKtv. 1. § (1) bekezdés 3. pont a) alpont]. Másrészt pedig a NOKtv. hatálybalépését követően
akár azonnal is, akkor, ha a cég a NOKtv. 10. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő – tehát korábban két
évig jogszerűen fogyasztói csoportot működtető – részvénytársaságként kérte a szervezőként való továbbműködés
engedélyezését [NOKtv. 1. § (1) bekezdés 3. pont b) alpont].
[36] A megbízható szervezői minősítés jelentősége abban áll, hogy ebben az esetben a tagot az adott megtakarítási évben
teljesített befizetéséhez állami támogatás illeti meg, amelynek mértéke a tagot terhelő befizetési kötelezettség 30
százaléka, de legfeljebb havi huszonötezer forint [NOKtv. 33. § (1) bekezdés]. Az egyszerű és a megbízható szervező
működésére vonatkozó egyéb különbségről a jogszabály nem rendelkezik.
[37] 2. Az Alkotmánybíróság ezt követően megvizsgálta, hogy a NOKtv. 10. § (4) bekezdése (a megbízható szervezői státusz
várakozási idő nélküli megszerzésének a feltételei) és 48. § (1) bekezdése (a hatályba léptető rendelkezés) sérti-e
a visszaható hatályú jogalkotásnak és a kellő felkészülési időnek az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből levezethető
tilalmát.
[38] E körben az indítványozó azt sérelmezi, hogy a jogalkotó nem biztosított megfelelő felkészülési időt a megbízható
szervezői státusz megszerzése feltételeinek a teljesítésére, egyúttal visszamenőlegesen hátránnyal sújtotta a szakmai
felkészültséggel rendelkező, de nem zártkörűen működő részvénytársasági formában működő cégeket [NOKtv. 10. §
(4) bekezdés a) pont], illetve azokat, akik korábban jogkövető magatartást tanúsítva nem vettek részt fogyasztói
csoport szervezésében [NOKtv. 10. § (4) bekezdés b) pont]. Az indítvány lényege tulajdonképpen az az elgondolás,
hogy mivel csak a megbízható szervező képes versenyképes módon működtetni NOK-ot, a jogszabály vonatkozó
rendelkezéseit úgy kellett volna hatályba léptetni, hogy ennek a feltételeit már a hatálybalépéskor módjában álljon
bárkinek teljesíteni.
[39] 2.1. Az Alkotmánybíróság a visszaható hatályú jogalkotásra vonatkozó gyakorlatát legutóbb a 10/2018. (VII. 18.) AB
határozatban foglalta össze a következőképpen:„Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint a jogbiztonság megköveteli,
hogy a jogrendszer egésze, annak részterületei, valamint egyes szabályai világosak, egyértelműek, hatásukat tekintve
kiszámíthatóak és a norma címzettjei számára előre láthatóak legyenek, továbbá a jogalkalmazás során felismerhető
normatartalmat hordozzanak {9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 65–66.; 38/2012. AB határozat, Indokolás [84]}.
A jogbiztonság teremti meg a lehetőséget a jogalanyoknak arra, hogy magatartásukat ténylegesen a jog előírásaihoz
tudják igazítani {3208/2013. (XI. 18.) AB határozat, Indokolás [58]}.
A jogi normák előreláthatóságának és kiszámítható működésének követelménye felöleli a visszamenőleges hatályú
jogi szabályozás korlátozott és kivételes lehetőségét. Vagyis jogszabály a kihirdetését megelőző időre nem állapíthat
meg jogkövetkezményeket: nem rögzíthet kötelezettséget és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.
Az Alkotmánybíróság szerint valamely jogszabály nem csupán akkor minősülhet az említett tilalomba ütközőnek,
ha a hatálybalépés visszamenőlegesen történt, hanem akkor is, ha a jogszabály rendelkezéseit – erre irányuló
kifejezett rendelkezés alapján – a jogszabály hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell
{57/1994. (XI. 17.) AB határozat, ABH 1994, 324–325.; 16/2014. (V. 22.) AB határozat, Indokolás [32]}. Ez utóbbi esetben
a szabály a hatályba lépését megelőző eseményhez, tényhez fűz új, a korábban hatályos szabályhoz képest eltérő
jogkövetkezményt, aminek következtében felmerülhet a visszaható hatály sérelme. Visszaható hatályról beszélünk
továbbá akkor is, ha az új szabály a hatályba lépését megelőzően keletkezett, annak időpontjában fennálló tényállás
jogkövetkezményét a régitől eltérően határozza meg.” (Indokolás [49]–[51])
[40] A jelen ügyre vonatkoztatva a fentieket, megállapítható, hogy a megbízható szervezőre vonatkozó támadott
jogszabályi rendelkezés [NOKtv. 10. § (4) bekezdés] nem lépett visszamenőlegesen hatályba, és nem idéz elő
a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokban változást, nem is tartalmaz a hatálybalépése előtt létrejött
jogviszonyok megítélésére vonatkozó rendelkezést. A sérelmezett törvényhely a hatálybalépése előtti időre
kötelezettséget nem állapít meg, kötelezettséget terhesebbé nem tesz, jogot visszaható hatállyal nem von el, illetve
nem korlátoz, továbbá a hatálybalépését megelőző eseményhez, tényhez sem fűz új, a korábban hatályos szabályhoz
képest eltérő jogkövetkezményt, esetleg szankciót.
[41] Önmagában az a tény, hogy a jogszabály által a megbízható szervezői státusz megszerzésének a feltételeiként
meghatározott követelményeknek egyes jogalanyok már a jogszabály hatálybalépésének időpontjában, mások
viszont csak bizonyos idő elteltével tudnak megfelelni, nem tekinthető visszaható hatályú jogalkotásnak.
[42] 2.2. Az Alkotmánybíróság irányadó gyakorlata értelmében jogállami követelmény, hogy a jogszabály hatálybalépésének
időpontját úgy kell meghatározni, hogy kellő idő maradjon a jogszabály alkalmazására való felkészülésre.
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[43] A 34/2014. (XI. 14.) AB határozat értelmében a gyakorlat akként összegezhető, hogy a kellő „felkészülési idő »egy
jogszabály megalkotása és kihirdetése, illetve hatálybalépése, azaz normatív hatásának kifejtése között eltelt idő«
[165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011, 478, 498.].
Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében rögzített jogállamiságból levezetett jogbiztonság követelménye a jogszabály
hatálybalépése időpontjának megállapítására vonatkozóan azt a kötelezettséget hárítja a jogalkotóra, hogy kellő időt
biztosítson
– a jogszabály szövegének megismerésére;
– a jogalkalmazó szervek számára a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez;
– a jogszabállyal érintett szervek és személyek számára annak eldöntéséhez, hogy miként alkalmazkodjanak
a jogszabály rendelkezéseihez.
Az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy annak vizsgálatát, hogy a felkészülési idő megfelelő-e, illetve, hogy sérti-e
a jogbiztonság követelményét, a szabályozás tartalmi változásaira figyelemmel kell elvégeznie {összefoglalóan: 6/2013.
(III. 1.) AB határozat, Indokolás [233]–[236], megerősítette: 20/2014. (VII. 3.) AB határozat, Indokolás [122]}. A »jogszabály
alkalmazására való felkészüléshez szükséges kellő idő megállapítása és biztosítása a jogalkotó felelősséggel terhelt
mérlegelésének és döntésének függvénye. Az alkotmányellenesség csak a jogszabály alkalmazására való felkészülést
szolgáló időtartam kirívó, a jogbiztonságot súlyosan veszélyeztető vagy sértő elmaradása, illetőleg hiánya esetén
állapítható meg« {7/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 45, 47.; megerősítette: 6/2013. (III. 1.) AB határozat, Indokolás
[238]}. »A jogbiztonságot súlyosan sérti, ha az új, illetve többletkötelezettségeket előíró jogszabályi rendelkezés
kihirdetése és hatályba lépése közötti felkészülési idő elmarad vagy olyan rövid, hogy nyilvánvaló, hogy a jogszabály
címzettjei jóhiszeműségük, legjobb szándékuk és igyekezetük ellenére sem – vagy csak rendkívüli erőfeszítések árán –
tudnának kötelezettségeiknek eleget tenni. Ellentétes a jogállamiság elvével, ha a kellő felkészülési idő hiányából
eredően a jogszabály címzettjei a megváltozott rendelkezéshez való alkalmazkodás rendkívüli nehézsége miatt
nyilvánvalóan, illetve az új szabályozás megismerhetőségének hiányában valószínűsíthetően jogsértő helyzetbe
kerülnek; különösen, ha emiatt joghátrányok is érik (érhetik) őket« {6/2013. (III. 1.) AB határozat, Indokolás [239]}.
Az Alkotmánybíróság a döntését ezen általános elvek fényében, de mindig egyedi mérlegelés alapján hozza meg.”
{Indokolás [57]–[59], vö. továbbá legutóbb: 3002/2019. (I. 7.) AB határozat, Indokolás [21]–[23]}
[44] „A kellő felkészülési idő követelménye így a jogkövető magatartás tanúsítására történő felkészülést fogja át, de
a jogalkalmazás gazdasági következményeire való felkészülés már védelmi körén kívül esik.” {3002/2019. (I. 7.)
AB határozat, Indokolás [23]}
[45] Jelen ügyben az állapítható meg, hogy a jogalkotó a támadott törvényi szabályozás kihirdetése és hatálybalépése
között 15 napos felkészülési időt biztosított. Ez értelemszerűen nem elegendő ahhoz, hogy a nem zártkörűen működő
részvénytársasági formában működő gazdasági társaságok a NOKtv. 10. § (4) bekezdésébe foglalt feltételeket
teljesíthessék. Ugyanakkor a NOKtv. e rendelkezése nem is minősül olyan új, illetve többletkötelezettséget előíró
jogszabályi rendelkezésnek, amelynek a címzettek a hatálybalépés pillanatában kötelesek lennének megfelelni,
illetve ennek hiányában szankcióval kellene számolniuk. A szóban forgó követelmények teljesítése nem kötelezettség,
hanem lehetőség abban az értelemben, hogy ahhoz többletelőny (a tagok számára a NOKtv. 33. §-a alapján járó
állami támogatás) megszerzése társul.
[46] A jogszabályok alkalmazására való kellő felkészülési idő követelményéből mindazonáltal nem vezethető le olyan
jogalkotási követelmény, hogy a jogszabályokat csak oly módon lehetne hatályba léptetni, hogy minden jogalanynak
reális lehetősége legyen a jogszabályban biztosított, azzal bevezetett kedvezményre való jogosultságot azonnal, már
a jogszabály hatálybalépése pillanatában megszerezni.
[47] Az indítványozó által sérelmezett helyzet alkotmányjogi szempontból nem hozható összefüggésbe a jogkövető
magatartás tanúsításához szükséges felkészüléssel, hanem csupán a jogszabály gazdasági következményeire való
felkészüléssel áll kapcsolatban. Ez azonban – mint az fentebb említésre került – kívül esik az Alaptörvény B) cikk
(1) bekezdéséből levezetett kellő felkészülési idő követelményének védelmi körén.
[48] 2.3. A fentiek alapján megállapítható, hogy a NOKtv. 10. § (4) bekezdése és 48. § (1) bekezdése az indítványban kifejtett
érvek alapján nem sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését.
[49] 3. Az indítványozó szerint a NOKtv. 1. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontja, 10. § (1) és (4) bekezdése, valamint 13. §
(6) bekezdése alaptörvény-ellenesen korlátozzák a vállalkozáshoz való jogot [Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdés] azáltal,
hogy a megbízható szervezővé válást, s ekként a piacra lépést korlátozzák, illetve akadályozzák. [Az indítványozó
kérelme megerősítéseként az Alaptörvény M) cikk (1) bekezdésére is utalt, panaszát azonban nem erre az alaptörvényi
rendelkezésre alapította. Ezért az Alkotmánybíróság az állított alaptörvény-ellenességet érdemben az Alaptörvény
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XII. cikk (1) bekezdése vonatkozásában vizsgálta, tekintettel arra is, hogy a vállalkozáshoz való alapvető jogot
egyébként is e cikk garantálja.]
3.1. A jelen esetben az indítványozó a piacra lépés korlátozását állítja. Ezt a szempontot illetően az Alkotmánybíróság
állandó gyakorlata a következőképpen foglalható össze: „A vállalkozáshoz való jog alapjog, amely azt jelenti,
hogy bárkinek az Alaptörvényben biztosított joga a vállalkozás, azaz üzleti tevékenység kifejtése. A vállalkozás
joga azonban egy bizonyos, a vállalkozások számára az állam által teremtett közgazdasági feltételrendszerbe való
belépés lehetőségének biztosítását, másként megfogalmazva a vállalkozóvá válás lehetőségének – esetenként
szakmai szempontok által motivált feltételekhez kötött, korlátozott – biztosítását jelenti. A vállalkozás joga nem
abszolutizálható, és nem korlátozhatatlan: senkinek sincs alanyi joga egy meghatározott foglalkozással kapcsolatos
vállalkozás, sem pedig ennek adott vállalkozási jogi formában való gyakorlásához. A vállalkozás joga annyit jelent
– de annyit alkotmányos követelményként feltétlenül –, hogy az állam ne akadályozza meg, ne tegye lehetetlenné
a vállalkozóvá válást {54/1993. (X. 13.) AB határozat, ABH 1993, 340, 341–342.; megerősítette a 32/2012. (VII. 4.)
AB határozat, Indokolás [155]}. Az Alkotmánybíróság a vállalkozáshoz való alapjog alkotmányos tartalmának
a meghatározása során arra is rámutatott, hogy »[a] vállalkozáshoz való jognak nem tulajdonítható olyan jelentés,
amely szerint a már működő vállalkozásokra vonatkozó jogi környezet módosíthatatlan lenne« {282/B/2007. AB
határozat, ABH 2007, 2168.; megerősítette a 32/2012. (VII. 4.) AB határozat, Indokolás [161]}. Az Alkotmánybíróság
gyakorlatában a foglalkozáshoz, vállalkozáshoz való alapjog a szabadságjogokhoz hasonló védelemben részesül
az állami beavatkozások és korlátozások ellen. Ezen korlátozások alkotmányossága ugyanakkor más-más mérce
alapján minősítendő aszerint, hogy a foglalkozás gyakorlását vagy annak szabad megválasztását korlátozza-e
az állam, s az utóbbin belül is eltérő a megítélés az adott foglalkozásba kerülés szubjektív, illetve az objektív
korlátokhoz kötésének megfelelően. A foglalkozáshoz, vállalkozáshoz való jogot az veszélyezteti a legsúlyosabban,
ha az ember az illető tevékenységtől el van zárva, azt nem választhatja. A szubjektív feltételek előírása is a választási
szabadság korlátozása. Ezek teljesítése azonban elvileg mindenkinek nyitva áll (ha nem, akkor a korlát objektív). Ezért
a jogalkotó mozgástere némileg nagyobb, mint az objektív korlátozásnál. Végül a foglalkozás gyakorlásának korlátai
jórészt szakmailag és célszerűségi szempontokból indokoltak, alapjogi problémát csak határesetekben okoznak.
{21/1994. (IV. 16.) AB határozat, ABH 1994, 117, 121.; megerősítette a 3134/2013. (VII. 2.) AB határozat, Indokolás [13]}”
{3194/2014. (VII. 15.) AB határozat, Indokolás [28]; lásd legutóbb: 17/2018. (X. 10.) AB határozat, Indokolás [112]}
3.2. Kiindulásképpen megállapítható, hogy a NOKtv. az egyszerű szervezőhöz képest az ún. megbízható szervezői
minősítés elnyerését valóban többletfeltételekhez köti, azonban ehhez többletelőny is jár: a NOK-kal szerződéses
viszonyban álló tagot az általa az adott megtakarítási évben teljesített befizetéséhez igazodó mértékben állami
támogatás illeti meg, ha a közösség vagyonát kezelő szervező e törvény rendelkezései alapján megbízható
szervezőnek minősül [NOKtv. 33. § (1) bekezdés]. E rendelkezéssel az állam nyilvánvalóan a megbízható szervezők
által szervezett közösségekbe való belépést ösztönzi.
Ezzel együtt a kifogásolt jogszabályi rendelkezések olyan feltételrendszert határoznak meg, amely alapvetően
nem teszi lehetetlenné a vállalkozóvá válást, tehát az üzleti tevékenység kifejtésének a lehetőségét. A NOKtv.
indítványozó által sérelmezett szabályai szubjektív foglalkozásba kerülési korlátokat írnak elő, de ezáltal a NOK
szervezői tevékenységtől, illetve a megbízható szervezővé válástól alapvetően nincs elzárva egyetlen vállalkozás sem.
A szóban forgó feltételek [pl. a zártkörűen működő részvénytársasági forma, NOKtv. 10. § (1) bekezdés] teljesítésének
lehetősége elvileg mindenki számára nyitva áll. E körben is hangsúlyozza az Alkotmánybíróság, hogy senkinek sincs
alanyi joga egy adott tevékenység meghatározott vállalkozási jogi formában való gyakorlásához.
A megbízható szervezői státusz elnyerésének a NOKtv. 1. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontjában és 10. §
(4) bekezdésében írt esete nem szemlélhető abban az értelemben önállóan, ahogyan azt az indítványozó teszi.
E feltételeket értelemszerűen csak bizonyos, már eleve két éve zártkörűen működő részvénytársasági formában
működő és fogyasztói csoportot jogszerűen működtető gazdasági társaság képes teljesíteni. Ez azonban nem objektív
piacra lépési akadály más gazdasági társaságok vonatkozásában, hiszen a megbízható szervezővé válás nem csupán
e feltételek teljesítésével szerezhető meg: az említett körön kívül a NOKtv. 1. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontja másnak
is lehetővé teszi a megbízható szervezővé válást.
A kifejtettekből következően a NOKtv. 1. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontja és 10. § (1) és (4) bekezdése tehát
a vállalkozáshoz való alapjog korlátozását nem valósítják meg.
3.3. A NOKtv. 13. § (6) bekezdésébe foglalt feltételt az indítványozó által előterjesztett speciális érvek figyelembevételével
az Alkotmánybíróság külön is megvizsgálta.
Ezen előírás szerint a szervező igazgatósága legalább egy tagjának legalább 5 évi, a Korm. r. szerinti tevékenységet
üzletszerűen végző cégben vezető tisztségviselőként eltöltött gyakorlattal kell rendelkeznie. E gyakorlatnak a meglétét
csak olyan cég jogosult igazolni, aki nem áll felszámolási eljárás, csődeljárás, végelszámolás vagy kényszertörlés hatálya
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alatt, legalább 5 éven keresztül végzett ilyen tevékenységet, és eleget tett a Korm. r. 1. és 2. §-a szerinti bejelentési és
adatszolgáltatási kötelezettségének. E személy megbízatását továbbá a NOKtv. 13. § (7) bekezdése szerint a szervezői
engedély kiadását követően legalább 2 éven keresztül folyamatosan fenn kell tartani.
Megjegyzendő mindenekelőtt, hogy az a vállalkozás, amely az idézett szabályban írt feltételnek megfelelő igazgatósági
tagot nem tud felmutatni, nem csupán a megbízható szervezővé válástól, hanem már eleve a tevékenység
megkezdésétől is el van zárva. A NOKtv. 13. § (6) bekezdése ugyanis generálisan minden szervezőre vonatkozik.
A feltétel teljesítése nem eleve lehetetlen. A jogalkotó 2012. január 1-jétől már nem tette lehetővé új fogyasztói
csoportok létrehozását, a korábban létrehozott csoportok jogszerűen tovább működhettek, ezért ez az előírás egy
szubjektív piacra lépési, a vállalkozás megkezdését érintő, nem pedig annak gyakorlására vonatkozó korlátnak
tekinthető. A szubjektív feltételek előírása is a választási szabadság korlátozása, ezek tekintetében azonban, mivel
ezek teljesítése elvileg mindenkinek nyitva áll, a jogalkotó mozgástere némileg nagyobb, mint az objektív korlátok
megállapításánál.
Az Alkotmánybíróságnak a vizsgált esetben arról kellett döntenie, hogy a támadott törvényi rendelkezéssel
bevezetett, a vállalkozáshoz való alapjog gyakorlását korlátozó törvényi rendelkezés megfelel-e az Alaptörvény
I. cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek. Az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése értelmében alapvető jog más
alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben,
az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.
A NOK működtetése olyan pénzügyi-gazdasági szervezőtevékenységet igényel, amely képes biztosítani
a lakás-előtakarékossági tevékenységre specializálódott, zárt rendszerben működő, elkülönített vagyontömeg
hosszú távú, stabil kezelését, továbbá megbízhatóan ellátja a NOK ügyvezetési – irányítási, működtetési – feladatait.
A törvénynek – ahogyan a törvényjavaslathoz fűzött indokolás és erre utalva az igazságügyi miniszter válasza is
fogalmaz – biztosítania kell, hogy a tagok pénzeszközeinek kezelését, a közösség tevékenységének tervezését,
irányítását olyan személyek végezzék, akik egyrészt kellő szakértelemmel rendelkeznek, másrészt érdemesek arra,
hogy a tagok bizalmát élvezzék. A NOK biztonságos működtetésének és célja elérésének, valamint ehhez kapcsolódóan
a hosszú távra – tíz-tizenöt évre – elköteleződő és ezért kiszolgáltatottabb tagok befizetéseinek, tulajdonának mint
alapjognak a védelme, valamint az azt érintő kockázatok minimalizálása érdekében szükséges lehet az igazgatósági
tagok esetében megfelelő szakmai tapasztalat előírása.
Az arányosság körében – az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján – az vizsgálandó, hogy az elérni kívánt cél fontossága
és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő arányban állnak-e egymással. A törvényhozó a korlátozás
során köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni, azaz a korlátozás nem haladhatja-e meg
azt a szintet, mint amit az alkotmányosan igazolható cél elérése feltétlenül megkíván {lásd például: 24/2014. (VII. 22.) AB
határozat, Indokolás [135]; 3312/2017. (XI. 30.) AB határozat, Indokolás [43]}.
A törvényalkotó által választott szabályozás célszerűségét, hatékonyságát az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja,
a korlátozás arányosságát érintően lényeges szempont azonban, hogy az előírás ne lehetetlenítse el teljesen
a vállalkozás megkezdését. Ebben az esetben ugyanis a korlátozás bizonyosan meghaladja azt a szintet, mint amit
az alkotmányosan igazolható cél elérése feltétlenül megkíván.
Megállapítható, hogy a NOKtv. preferálja a korábban fogyasztói csoportok szervezésében részt vett cégeket, számukra
várakozási idő nélkül is lehetővé teszi a megbízható szervezői státusz megszerzését. A meglévő szakmai tapasztalatot
tehát a jogalkotó a NOKtv. 13. § (6) bekezdésén kívül is előnyként értékeli.
Tekintettel a NOK és az Fgy. tv. szerinti fogyasztói csoportok működésének alapvető – bár nem minden részletre
kiterjedő – egyezőségére, a fogyasztói csoportot szervező, legalább 5 éven keresztül jogszerűen működő és jelenleg
is aktív cégben megfelelő hosszúságú vezető tisztségviselői tapasztalattal bíró személy valóban rendelkezhet olyan
speciális szakmai tudással, amely a NOK prudens és szakmailag megalapozott működéséhez hozzájárulhat. A támadott
előírás tehát összefüggésben áll a szabályozás céljával, és abban az értelemben nem is aránytalan, hogy a NOKtv. 13. §
(7) bekezdése alapján a szóban forgó, speciális szakmai tudással rendelkező személyt csak meghatározott ideig –
a működés első két évében – kell alkalmazni.
Ugyanakkor megállapítható az is, hogy a fogyasztói csoportok piacán korábban aktív cégek mellett a törvény
kifejezetten előirányozza a piacra lépés lehetőségét új, frissen alapított cégek számára is, meghatározva számukra
a szervezővé válás formai, szakmai feltételeit. Ebben a kontextusban viszont a támadott rendelkezés igen szigorú
korlátot jelent, ugyanis a fogyasztói csoportok szervezésében korábban részt nem vett új cég „önerejéből” nem
képes a szóban forgó feltételt teljesíteni: vezető tisztségviselője nem szerezheti meg az előírt, fogyasztói csoport
működtetésével kapcsolatos szakmai gyakorlatot, mivel új fogyasztói csoport alapítására 2012 óta már egyáltalán
nincs jogszabályi lehetőség. Más lehetőség híján tehát a cégnek fel kell kutatnia és alkalmaznia kell a fogyasztói
csoportok piacán legalább 5 évig aktív és – az igazolás kiadásának szabályaiból következően – jelenleg is még
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jogszerűen működő cégek jelenlegi/volt olyan vezető tisztségviselőjét, aki rendelkezik az előírt, speciális szakmai
tapasztalattal.
[66] A NOKtv. 13. § (6) bekezdésébe foglalt feltétel teljesíthetősége az érintett, piacra lépni kívánó cég általa nem
befolyásolható körülményeken múlik. Egyrészt mivel új fogyasztói csoport 2012 óta nem alapítható, a jogszerűen
működtetett fogyasztói csoportok piaca már most is rendkívül szűk: 2015-ben 7 ilyen cég létezett, amelyek közül
5 cég időközben már kényszertörlésre került (vö.: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/sites/default/files/bejelentett_
fogyasztoi_csoportot_mukodtetok_151112. pdf, http s://w ww.e-cegjegyzek.hu). Ezért bizonytalan, hogy talál-e
egyáltalán alkalmas személyt, és ha igen, e személy kész-e a cég igazgatóságában közreműködni, illetve hogy
a konkurens cég kiadja-e a szükséges igazolást. Másrészt a működő fogyasztói csoportok céljuk teljesülésével idővel
meg is szűnnek, a szóban forgó feltétel teljesítése ezért később már nem pusztán egyre nehezebbé és nehezebbé
válik, hanem végeredményben objektíve lehetetlenné teszi a szervezői engedély megszerzését.
[67] Mindezekből következően megállapítható, hogy a NOKtv. 13. § (6) bekezdésében írt feltétel olyan követelményt
támaszt, amely meghaladja azt a szintet, mint amit az alkotmányosan igazolható cél elérése feltétlenül megkíván.
A támadott rendelkezés túlmutat azon, minthogy a biztonságos működés érdekében meghatározott szakmai
tapasztalattal rendelkező személy alkalmazását írja elő: lényegében elzárja a piacra lépéstől a korábban ilyen
tevékenységet nem végző új cégeket. Ezért e rendelkezés a vállalkozáshoz való jog aránytalan korlátozását
eredményezi, tehát alaptörvény-ellenes. Az Alkotmánybíróság a NOKtv. 13. § (6) bekezdését és az e rendelkezéssel
való szoros összefüggése miatt – a jogbiztonság érdekében – a (7) bekezdését a rendelkező részben foglaltak szerint
megsemmisítette.
[68] 4. Az Alkotmánybíróság ezt követően a hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó indítványozói hivatkozást vizsgálta
meg.
[69] 4.1. Az indítványozó szerint diszkriminatív, hogy a jogalkotó a megbízható szervezői minősítés szabályozásakor
észszerűtlen indokok alapján kedvezőbb helyzetbe hozta azokat a zártkörűen működő részvénytársaságokat, amelyek
korábban fogyasztói csoportot működtettek [NOKtv. 10. § (4) bekezdés az 1. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontjával
összefüggésben, illetve 13. § (6) bekezdés].
[70] A NOKtv. 10. § (1) bekezdése vonatkozásában a kérelem – mint fentebb említésre került – nem felel meg a határozottság
indítványokkal szemben támasztott követelményének, az indítványozó ebben a vonatkozásban csak állította, de nem
indokolta meg a vélt alaptörvény-ellenességet, ezért e körben érdemi vizsgálatra nincs mód.
[71] A NOKtv. 13. § (6) bekezdését pedig, mivel annak a vállalkozáshoz való jog sérelme miatti megsemmisítésére került
sor, az Alkotmánybíróság a diszkrimináció tilalmával összefüggésben már nem vizsgálta.
[72] 4.2. Az indítványozó a kérelmét az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésére alapította, amely az abban említett
tulajdonságok alapján történő különbségtételt tiltja (a felsorolás nem taxatív, hanem nyitott, az úgynevezett „egyéb
helyzet” szerinti különbségtétel is tiltott). A NOKtv. által teremtett differenciálás azonban nem köthető egyetlen,
az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdése szerinti tulajdonsághoz sem. Ebből következően a támadott jogszabályi
rendelkezés alkotmányosságát nem az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdése, hanem az (1) bekezdésébe foglalt általános
jogegyenlőségi szabály alapján kell megítélni {lásd: 6/2018. (VI. 27.) AB határozat, Indokolás [37]; 30/2017. (XI. 14.) AB
határozat, Indokolás [49]; 32/2015. (XI. 19.) AB határozat, Indokolás [79]}.
[73] Az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdése alapján valamely megkülönböztetés alaptörvény-ellenessége akkor
állapítható meg, ha a jogszabály alkotmányos indok nélkül tesz különbséget a szabályozás szempontjából egymással
összehasonlítható helyzetben lévő – homogén csoportba tartozó – jogalanyok között {lásd: 42/2012. (XII. 20.) AB
határozat, Indokolás [28]; lásd legutóbb: 3002/2019. (I. 7.) AB határozat, Indokolás [39]}. Alkotmányjogi szempontból
a különbségtétel akkor aggályos, ha a megkülönböztetésnek nincs tárgyilagos mérlegelés szerint észszerű indoka,
vagyis az önkényes {lásd pl.: 3009/2012. (VI. 21.) AB határozat, Indokolás [54]; 43/2012. (XII. 20.) AB határozat, Indokolás
[41]; 14/2014. (V. 13.) AB határozat, Indokolás [32]; 32/2015. (XI. 19.) AB határozat, Indokolás [80]}. Hangsúlyozandó
e körben, hogy a megkülönböztetés tilalma a személyekre általában, így a jogi személyekre is vonatkozik {lásd pl.:
3062/2012. (VII. 26.) AB határozat, Indokolás [166]}.
[74] 4.3. Jelen ügyre vonatkoztatva megállapítható, hogy az indítványozó által állított különbségtétel valóban fennáll:
azok a cégek, amelyek korábban zártkörűen működő részvénytársaságként fogyasztói csoportot működtettek, és
– egyebek mellett – két évig folyamatosan teljesítették a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeiket
[NOKtv. 1. § (1) bekezdés 3. pont b) alpont, összefüggésben a 10. § (4) bekezdésével], azonnal jogosultak az állami
támogatással – tehát jelentős versenyelőnnyel – járó megbízható szervezői minősítés megszerzésére. Más cégek
viszont csak két év várakozási idő után szerezhetik meg e státuszt.
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[75] A szabályozás által okozott hátrány abban áll, hogy mivel a megbízható szervezői státuszhoz kapcsolódó állami
támogatás kétségkívül nagyobb számban ösztönöz a megbízhatónak minősített szervező által működtetett NOK-ba
való belépésre, így a támadott előírások hátrányos helyzetbe hozzák a szervezők egy részét.
[76] A támadott jogi szabályozás – a megbízható szervezői minősítés megszerzésének a feltételei – a NOK piacán teljesen
azonos jogi feltételek mellett szervezőként tevékenykedő cégek egy része vonatkozásában, de nem különböző
tulajdonságokkal bíró alanyi körre állapít meg eltérő rendelkezéseket. A szervezői engedéllyel rendelkező cégek
összehasonlítható helyzetben vannak, homogén csoportot képeznek. A támadott rendelkezések e körön belül
jelentenek hátrányos megkülönböztetést.
[77] A megkülönböztetés észszerűségének vizsgálata során az Alkotmánybíróság a következőket mérlegelte.
[78] A jogalkotó lényegében egy kétszintű rendszert vezetett be a NOK piacán tevékenykedő cégek számára. Az egyszerű
és a megbízható szervező közötti különbség a legalább kétéves szakmai tapasztalat a közösségi előtakarékosságon
alapuló csoportok szervezésében és megbízható, jogszerű működtetésében áll. E szakmai tapasztalatra
kétféleképpen lehet szert tenni: egyrészt a NOK-hoz hasonló elven működő, az Fgy. tv. szerinti fogyasztói csoport
jogszerű működtetésével összefüggésben [NOKtv. 1. § (1) bekezdés 3. pont b) alpont, összefüggésben a NOKtv. 10. §
(4) bekezdésével], másrészt kifejezetten a NOK piacán való működés révén [NOKtv. 1. § (1) bekezdés 3. pont a) alpont].
E cégek működéséhez – a megbízható szervezővé való minősítést követően – mindkét esetben különbségtétel nélkül
jár az állami támogatás.
[79] Amint az fentebb már kifejtésre került, a NOKtv.-vel a jogalkotó a korábbi fogyasztói csoportokhoz lényegileg hasonló,
ugyanakkor a csoportban részt vevő tagok érdekeinek védelmét fokozott prioritással kezelő, többletgaranciákkal
támogatott konstrukciót hozott létre. Ebben kiemelt hangsúlyt kap az a kritériumrendszer, amelyet a NOK-ot
működtető szervezőknek és a megbízható szervezőknek teljesíteniük kell a jogállásukkal, szervezetükkel és
működésükkel kapcsolatban. A legfontosabb indok egyrészt, hogy a NOK felé teljesített előtakarékossági befizetés
alapvetően eltér a pénzügyi intézményeknél elhelyezett megtakarításoktól (például betétbiztosítással nem védett
befizetésekről van szó), másrészt, hogy egy hosszú távú, speciális jellegű kötelezettségvállalásról van szó (a tag
például nem kap kamatot, és kilépés esetében is csak a közösség megszüntetési eljárásának a befejezése után juthat
hozzá korábbi befizetéseihez).
[80] Az előzetes szervezői tapasztalat kétségkívül bizonyos garanciát jelent a tagok számára a kockázatok minimalizálása,
befizetéseik védelme és a NOK hosszú távú, átlátható és biztonságos működése vonatkozásában, amely legitim célnak
tekinthető. Figyelemmel kell lenni továbbá arra is, hogy a megbízható szervezői státusz esetén a tagot megillető
állami támogatás forrása közpénz, ezért a működési garanciák a közpénzfelhasználásnak a védelmét is szolgálják.
Az, hogy a megbízható szervezői státusz elnyerését a jogalkotó meglévő, releváns – már megszerzett vagy a jövőben
megszerezhető – szakmai tapasztalathoz kötötte, összefüggésben áll a kisebb működési kockázattal és a tagok
érdekeinek a védelmével, ezért a szabályozás alkalmas a jogalkotó által tételezett cél elérésére, ezért nem tekinthető
észszerűtlennek, tehát önkényesnek.
[81] Fontos rámutatni e körben is arra, hogy egyébként a működés és a tevékenység végzése tekintetében nincs különbség
az egyszerű és a megbízható szervező között, továbbá a NOKtv. nem zárja el a vállalkozásokat a megfelelő szakmai
tapasztalat és ennek nyomán a megbízható szervezői státusz megszerzésétől.
[82] Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdése
vonatkozásában elutasította.
[83] 5. A határozatot az Abtv. 44. § (1) bekezdésének első mondata alapján közzé kell tenni a Magyar Közlönyben.
Budapest, 2019. november 12.
Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke,
az aláírásban akadályozott
Dr. Czine Ágnes
alkotmánybíró helyett

alkotmánybíró

Dr. Horváth Attila s. k.,

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,

alkotmánybíró

előadó alkotmánybíró
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Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Salamon László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Schanda Balázs s. k.,

Dr. Szabó Marcel s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Varga Zs. András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró különvéleménye
[84] Nem értek egyet a rendelkező rész 2. pontjában foglaltakkal az alábbiakban kifejtett indokok miatt.
[85] 1. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában a NOKtv. 10. § (4) bekezdésével összefüggésben azért
állította az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésén alapuló jogbiztonság követelményének a sérelmét, mert
a jogalkotó a megbízható szervezői minősítés elnyerését – részben – olyan feltétel (fogyasztói csoportban
való üzleti tevékenység) teljesítésétől tette függővé, amelynek törvényes gyakorlására az Fgy. tv. 2. §-a alapján
– 2014. január 1-je és 2016. április 26-a között – nem volt lehetősége.
[86] Az indítványozó tehát lényegében két okból állította a jogbiztonság sérelmét. Egyrészt azért, mert a jogalkotó egy,
a hatálybalépése előtt keletkezett tényhez köt új – eddig nem ismert – jogkövetkezményt. Másrészt azért, mert
az indítványozó álláspontja szerint az a jogviszony, amelyhez az új szabályozásban megállapított jogkövetkezmény
fűződik, a megelőző szabályozás alapján – jogkövető magatartás mellett – nem állhatott fenn.
[87] 2. A NOKtv. 10. § (4) bekezdése értelmében a hatóság abban az esetben ismeri el szervezőként a zártkörűen működő
részvénytársaságot és adja ki a szervezői engedélyt, ha a) a zártkörűen működő részvénytársaság a szervezőként
való elismerésre irányuló engedélykérelem benyújtását megelőzően legalább ezer lakóingatlan építésében, illetve
értékesítésében részt vett, és b) a zártkörűen működő részvénytársaság a szervezőként való elismerésre irányuló
engedélykérelem benyújtását megelőzően legalább 2 éve folyamatosan teljesítette a fogyasztói csoportokról szóló
jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit a fogyasztóvédelmi hatóság felé.
[88] A NOKtv. 1. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontja alapján pedig megbízható szervező az a szervező lehet, amely a szervezői
engedélyét a hatóságtól a NOKtv. 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kapta meg.
[89] A szabályozás lényege tehát az, hogy a NOKtv. 1. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontja szerinti megbízhatói szervezői
státuszt az a cég nyerheti el, amely legalább két éve fogyasztói csoportot működtető cégként adatot szolgáltatott
az MNB-nek, és legalább ezer lakóingatlan adásvételében már közreműködött.
[90] 3. Véleményem szerint a fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezések az alábbi indokok miatt sértik az Alaptörvény
B) cikk (1) bekezdéséből fakadó jogbiztonságot.
[91] 3.1. Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint a jogbiztonság megköveteli: „Egy alkotmányos demokráciában
a polgárok szabadságának részét képezi, hogy cselekvéseiket csak az általuk előzetesen megismerhető, a jogalkotás
formalizált szabályainak betartásával alkotott szabályok korlátozhatják. A visszamenőleges jogalkotás tilalmát sérti
ezért, ha […] jogszabály utólag nyilvánít jogellenessé magatartásokat, utólag állapít meg a jogalanyok számára
kötelezettségeket, illetve utólag korlátoz jogosultságokat.” {8/2005. (III. 31.) AB határozat, ABH 2005, 102, 104.; erről
még: 34/1991. (VI. 15.) AB határozat, ABH 1991, 170.; 34/2014. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [71]} A jogbiztonság
elengedhetetlen feltétele annak, hogy a jogalanyok magatartásukat ténylegesen a jog előírásaihoz tudják igazítani
{3208/2013. (XI. 18.) AB határozat, Indokolás [58]}. Ezen indokok miatt az Alkotmánybíróság a visszaható hatályú
jogalkotást főszabály szerint tiltja.
[92] Az Alkotmánybíróság hangsúlyozza ugyanakkor, hogy „a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalma nem abszolút
érvényű, és egyértelműen élhet ezzel a jogalkotó akkor, amikor új jogosultságot állapít meg, meglévő jogosultságot
terjeszt ki, vagy valamely jog korlátozását oldja fel” {10/2014. (IV. 4.) AB határozat, Indokolás [18]}.
[93] Emellett pedig az alkotmánybírósági gyakorlat alapján megállapítható az is, hogy az Alkotmánybíróság a visszaható
hatályú jogalkotásnak eltérő megvalósulási lehetőségeit különbözteti meg. A jogbiztonság sérelme nemcsak
annak következtében merülhet fel, ha a jogalkotó lezárt jogviszonyokat érintően utólag állapít meg eltérő
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jogkövetkezményeket (ún. valódi visszaható hatályú jogalkotás), hanem akkor is, ha a jogalkotó még le nem zárult
jogviszonyok tekintetében alkot e jogviszonyokra kiható új jogi normát, illetve amikor a jogalkotás a fennálló
jogviszonyokban idéz elő változást (ún. azonnali hatályú jogalkotás).
[94] Az azonnali hatályú jogalkotás lényege tehát az, hogy a jogszabály már létrejött, de még le nem zárt jogviszonyokat
érintően állapít meg eltérő jogkövetkezményeket. Ezzel összefüggésben az Alkotmánybíróság jellemzően arra mutat
rá, hogy valamely jogszabály nem csupán akkor minősülhet visszaható hatály tilalmába ütközőnek, ha a jogszabályt
a jogalkotó visszamenőlegesen léptette hatályba, hanem akkor is, ha a hatályba léptetés nem visszamenőlegesen
történt ugyan, de a jogszabály rendelkezéseit – erre irányuló kifejezett rendelkezés szerint – a jogszabály
hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell {57/1994. (XI. 17.) AB határozat, ABH 1994, 316, 324.;
megerősítette például: 3208/2013. (XI. 18.) AB határozat, Indokolás [58]}. Rámutatott az Alkotmánybíróság arra is, hogy
visszaható hatályú jogalkotásnak minősül az is, ha egy szabály a hatálybalépését megelőző eseményhez, tényhez fűz
új, a korábban hatályos szabályhoz képest eltérő jogkövetkezményt, aminek következtében felmerülhet a visszaható
hatály sérelme. Visszaható hatályról beszélünk továbbá akkor is, ha az új szabály a hatálybalépését megelőzően
keletkezett, annak időpontjában fennálló tényállás jogkövetkezményét a régitől eltérően határozza meg {10/2018.
(VII. 18.) AB határozat, Indokolás [51]}.
[95] Az Alkotmánybíróság hivatkozott határozataiban hangsúlyozta azt is: mindig esetről esetre vizsgálja meg, hogy
megvalósult-e a jogbiztonság sérelme. Ennek oka egyrészről, hogy a visszaható hatályú jogalkotás tilalma
– a fentiekben hivatkozottak szerint – nem abszolút, másrészről, hogy „az érintett […] jogviszonyok szükségképpen
nagyon is különbözőek – közjogi vagy magánjogi vetületűek, már teljesedésbe mentek vagy hosszú távúak, tartósak
stb. – lehetnek” {1/2016. (I. 29.) AB határozat, Indokolás [56]}.
[96] 4. Ebben a konkrét esetben a fentiekben hivatkozottakhoz mérten az alábbiak állapíthatók meg.
[97] A jogalkotó által a NOKtv. 10. § (4) bekezdésében meghatározott két feltétel nyilvánvalóan nem teljesíthető a NOKtv.
48. § (1) bekezdésében meghatározott 15 napos hatálybalépési időtartamon belül. Ebből következően – az indítványozó
érvelésének megfelelően – megállapítható, hogy a NOKtv. 10. § (4) bekezdését a törvény hatálybalépését megelőzően
keletkezett tényekre, illetve jogviszonyokra kell alkalmazni. A visszaható hatályú jogalkotás kérdését ezért ebben
az összefüggésben kellett vizsgálni.
[98] Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy önmagában az a tény, hogy a jogalkotó feltételekhez köti egy állami támogatás
kifizetését, nem vet fel alaptörvény-ellenességet. A konkrét esetben ugyanakkor az indítványozó kifejezetten rámutatott
az indítványban állított alaptörvény-ellenesség körében, hogy a jogalkotó egy olyan tevékenység gyakorlásához
– fogyasztói csoport működtetéséhez – köti a megbízható szervezői minősítést, amelyet az indítványozó a NOKtv.
hatálybalépését megelőző 2 évben nem gyakorolhatott, mert a jogalkotó e tevékenység gyakorlásának lehetőségét
megszüntette. Ebből következően, az indítványozó által sem vitatottan, előírhatók szakmai feltételek, így például
ezer lakóingatlan építésében, illetve értékesítésében való közreműködés, mert az a piacra lépni kívánók szakmai
felkészültségét igazolja. Ezzel szemben ugyanakkor a NOKtv. támadott rendelkezése a törvény hatálybalépését
megelőző 2 éven túl keletkezett olyan jogviszony igazolását írja elő, amely a legtöbb érintett – így az indítványozó –
vonatkozásában a NOKtv. 10. § (4) bekezdésében foglalt törvényi feltétel megállapíthatóságának objektív akadálya.
[99] Véleményem szerint a fentiek alapján a NOKtv. 10. § (4) bekezdésének szabályai – különösen annak b) pontjában
foglalt törvényi feltétel – sérti a jogbiztonság követelményét, ezért alaptörvény-ellenes.
Budapest, 2019. november 12.
Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,
az aláírásban akadályozott
Dr. Czine Ágnes
alkotmánybíró helyett

Dr. Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró különvéleménye
[100] Nem értek egyet a határozat rendelkező részének 1. pontjával.
[101] A határozat indokolása elismeri a NOKtv. 13. § (6)–(7) bekezdésében foglalt, az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdése
korlátozásának szükségességét, de azt a vállalkozáshoz való jog aránytalan korlátozásának minősíti. Álláspontja szerint
a törvény hivatkozott rendelkezései – egymással szoros összefüggésben – olyan követelményt támasztanak, amelyek
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behozhatatlan és indokolatlan versenyhátrányt eredményeznek a korábban fogyasztói csoportot működtetőhöz
képest az újonnan piacra lépni szándékozó, ilyen tevékenységet megelőzően nem végző vállalkozások számára,
ezáltal a törvényi feltételek meghaladják az alkotmányosan igazolható cél eléréséhez feltétlenül megkívánt szintet {a
határozat indokolásának IV/3.3. pontja (Indokolás [55] és köv.)}.
[102] Véleményem szerint a szóban forgó rendelkezések megsemmisítésének ez az indokolása nem vett kellő súllyal
figyelembe két olyan – általa egyébként általánosságban elismert – körülményt, amelyek önmagukban is, de
különösen együttesen, kizárják a hivatkozott jogszabályhelyek alaptörvény-ellenességét.
[103] Egyfelől hangsúlyoznom szükséges, hogy a törvényhez fűzött indokolás kiemeli azt a tényt, hogy a lakásvásárlási
közösség, illetőleg a szervező működése érinti a pénzügyi piacot. Másfelől a törvény szabályozása alapján bárki alakíthat
ugyan ilyen vállalkozást, ugyanakkor az otthonteremtési közösségek jellemzően állami támogatásra is szorulnak,
márpedig a közpénz védelme szempontjából a magánszemélyek megtakarításaiból és az állam támogatásából
létrejövő anyagi forrásoknak a legitim céllal összhangban lévő biztonságos kezeléséhez és működtetéséhez megfelelő
tapasztalattal rendelkező szervező kívánatos.
[104] A szigorúbb szabályozást tehát indokolja az Alaptörvénynek a költségvetési gazdálkodás legfőbb alapelveit és
kötelezettségét rögzítő N) cikke is.
Budapest, 2019. november 12.
Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Horváth Attila alkotmánybíró különvéleménye
[105] Nem értek egyet a határozat rendelkező részével és indokolásával, véleményem szerint az ügyben az alkotmányjogi
panasz visszautasításának lett volna helye.
[106] 1. A jelen ügyben már önmagában az indítványozó érintettségének fennállása sem egyértelmű, ezért az Ügyrend
30. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ügyben visszautasításnak lett volna helye. Az érintettség hiányának okai
– álláspontom szerint – a következők: (i) az indítványozó nem kezdeményezte az MNB engedélyezési eljárását, holott
erre jogszabályi lehetősége volt, így a 3081/2019. (IV. 2.) AB végzésben rögzített teljes ülési álláspont értelmében
az indítványozó nem fordulhatott volna közvetlenül a norma ellen alkotmányjogi panasszal az Abtv. 26. § (2) bekezdése
alapján; (ii) az indítványozó a NOKtv. egyéb rendelkezéseinek sem felel meg, ily módon eleve nem nyerhetné el
a kívánt minősítést a cégformája miatt, amely jelenleg nem zrt.; (iii) az indítványozó a NOKtv. tőkekövetelményeinek
sem felel meg, ily módon ezen feltétel teljesítésének hiánya miatt sem kaphatná meg a kívánt minősítést.
[107] 2. Amennyiben az indítványozó érintettsége megállapítható lett volna a jelen ügyben, az indítvány érdemi
elbírálásának lett volna helye, amely során a NOKtv. 13. § (6) és (7) bekezdésének megsemmisítését az alábbi okokból
nem tartottam volna indokoltnak.
[108] Véleményem szerint a rendelkező rész 1. pontjában foglalt megsemmisítés indokolatlan, a határozat indokolása
sem ad választ annak szükségességére, miközben elég fajsúlyos pénzügyi-fogyasztóvédelmi tapasztalatok állnak
rendelkezésre, amelyek ezen szigorú szabályozás fenntartását indokolják.
[109] A határozat a NOKtv. 13. § (6) és (7) bekezdése vonatkozásában azt a logikát követi, hogy azért alaptörvény-ellenes
– az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdése szerinti vállalkozáshoz való jogot aránytalanul sértő – ez a két jogszabályhely,
mert túl szigorú korlátnak tekinti, hogy az újonnan piacra lépő cégnek kötelező alkalmaznia az igazgatóságban egy
olyan személyt, aki már korábban, illetve jelenleg is működő fogyasztói csoportot működtető cégben 5 éven át volt
vezető tisztségviselő. Azaz a szabályozás az újonnan piacra lépő vállalkozás esetében az igazgatóság egy tagjától
speciális szakmai gyakorlat igazolását kívánja meg.
[110] Véleményem szerint – tekintettel a fogyasztói csoportok működtetésének hazai, rendkívül keserű tapasztalataira –
az új cég igazgatósági tagjától megkívánt speciális szakmai gyakorlat nem tekinthető a vállalkozáshoz való jog
aránytalan korlátozásának. Ennek oka, hogy a fogyasztói csoport egy egészen speciális, a fogyasztó szempontjából
jelentős mértékben „szerencseelemre” építő jogi konstrukció, amellyel a hazai tapasztalatok szerint a fogyasztók
többnyire nincsenek tisztában. Ez vezetett ahhoz, hogy a jogalkotó 2014-ben betiltotta újabb fogyasztói csoportok
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létrehozását, majd aztán a NOKtv.-vel szűk körben, szigorú MNB-kontroll mellett mégis lehetővé tette újabb fogyasztói
csoport alapítását.
[111] A NOKtv. 13. § (6) bekezdése a szakmai gyakorlatot csak olyan személy alkalmazása esetén fogadja el, aki bizonyíthatóan
„tisztességes” fogyasztói csoportnál volt 5 éven át vezető tisztségviselő. Tekintettel arra, hogy a fogyasztói csoport
konstrukciója sokkal kockázatosabb, mint egy hitelfelvétel, nagyon fontos, hogy olyan vállalkozás kezdjen ilyen
tevékenységbe, amely betartja az üzleti tisztesség szabályait. Véleményem szerint a többség által támogatott
határozat nem veszi megfelelően figyelembe, hogy a fogyasztói csoport jogi konstrukciója eleve kockázatosabb,
ezért indokolt a jogalkotó szigorítása.
[112] A NOKtv. 13. § (6) és (7) bekezdései vonatkozásában az indokolást olyan szempontból is hiányosnak tartom, hogy
egyáltalán nem veszi figyelembe, hogy a speciális szakmai gyakorlattal rendelkező igazgatósági tagot csak a működés
első két évében kell alkalmaznia az újonnan piacra lépő vállalkozásnak, vagyis ez a korlátozás csak átmeneti időre szól.
Az indokolás egyáltalán nem vizsgálta és nem is értékelte ezt az „átmenetiséget”, amely véleményem szerint eleve
más megvilágításba helyezi a vállalkozáshoz való jog korlátozása arányosságának kérdéskörét.
Budapest, 2019. november 12.
Dr. Horváth Attila s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla alkotmánybíró különvéleménye
[113] Nem támogatom a rendelkező rész 1. pontjában elrendelt megsemmisítést. Emellett nem tudom elfogadni
a határozat indokolásának IV/2.1. pontjában (Indokolás [39] és köv.) lefektetett érvelést sem a visszaható hatály
normatív formuláinak meghatározására.
[114] 1. Nem tudom elfogadni a NOKtv. 13. § (6)–(7) bekezdésének a rendelkező részi 1. pontban elrendelt megsemmisítését.
A fogyasztási csoportok szervezésének problémái és az e téren korában megtörtént súlyos visszaélések a testületi vita
során alaposan megtárgyalásra kerültek, és a felmerült problémák miatt 2012 januárjától ezek további szervezésére
moratóriumot elrendelve esetleges jövőbeli megtiltásuk is felmerült. Ilyen jellegű mérlegelés után jött aztán létre
ennek a nagyon szigorú előfeltételek melletti lehetővé tétele. Ilyen súlyú problémák után a rendelkező rész által
megsemmisíteni rendelt 13. § (6) bekezdés alaptörvény-ellenességét azzal az indokkal támasztja alá a többségi
határozat, hogy „[e]zért bizonytalan, hogy talál-e egyáltalán alkalmas személyt, és ha igen, akkor e személy kész-e
a cég igazgatóságában közreműködni, illetve hogy a konkurens cég kiadja-e a szükséges igazolást. Másrészt
a működő fogyasztói csoportok céljuk elérésével idővel meg is szűnnek, a szóban forgó feltételek teljesítése ezért
később már nem pusztán egyre nehezebbé és nehezebbé válik, hanem végeredményben objektíve lehetetlenné
teszi a szervezői engedély megszerzését.” Álláspontom szerint az Alkotmánybíróság az ilyen tényértékelésekre és
a konkrét vállalkozások körülményeinek ilyen bizonytalan mérlegelésére nem alapozhatja az alaptörvény-ellenesség
megállapítását.
[115] 2. A visszaható hatály tilalmára vonatkozó érvelést a határozat indokolásának IV/2.1. pontjában (Indokolás [39] és
köv.) szintén problémásnak tartom. Látni kell, hogy a hazai Alkotmánybíróság a már a ’90-es évek elején kialakított
gyakorlata révén Európában az egyik olyan alkotmánybírói testület, mely a leginkább a saját korábbi határozati
érveire alapozott döntési rendszert épített fel, és amely a mindenkori döntési alapot az Alaptörvény szövegszerű
rendelkezései helyett jórészt a saját döntési érveivel alátámasztásra viszi át (lásd az e téren tett összehasonlító
elemzésekre: Pokol Béla: Alkotmánybírósági döntési stílusok Európában. Jogelméleti Szemle 2015/3. sz. 17–129.). Így,
ha már ennek megváltoztatására nincs lehetőség, akkor fokozott figyelemmel kell lenni mindenkor a döntési érveink
lefektetésére, melyek e döntési stílus miatt sokszor alkotmánykiegészítő vagy éppen módosító jelentőségűek. Ehhez
képest itt az indokolás a visszaható hatály tilalmának érveit egyrészt tévesen a normavilágosság követelményének
formulájával kezdi, majd folytatásként egy kiterjesztett érveléssel állapítja meg – jórészt a ’90-es években hozott és
az Alaptörvény negyedik módosításával már hatályon kívül helyezett alkotmánybírósági döntésekre támaszkodva –
a múltban elkezdődött tartós jogviszonyokba a jövőt illetően történő jogszabályi belenyúlást.
[116] Tényleges gyakorlatunkat e téren az elmúlt éveket illetően megítélésem szerint a következőképpen foglalhatjuk
össze. A 2012 előtti alkotmánybírósági gyakorlatban többször úgy feszítették túl a visszaható hatály tilalmát, hogy
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a tartós jogviszonyok szabályozása esetén nemcsak azt tekintették a visszaható hatály sérelmének, ha az adott
szabályozás a tartós jogviszonyon belül már a múltban végbement teljesítéseket, jogokat és kötelezettségeket
érintette, hanem azt is, ha egyáltalán belenyúlt a már létező tartós jogviszonyba, és a jövőt illetően változtatta
meg a vonatkozó szabályozást. Ebből következett, hogy nemcsak a tartós jogviszonyokon belül már megkapott
jogokat és végbement teljesítéseket védte a törvényalkotói változtatástól, hanem a teljes tartós jogviszonyból
kizárta a jogváltoztatás lehetőségét. Így jött létre a „szerzett jogok” fogalma, mely a már létező jogviszonyokból
egészben kizárta a törvényalkotói belenyúlás lehetőségét, és az ilyen belenyúlást mint a „szerzett jog” állami elvételét
alkotmányellenesnek deklarálta. Mivel azonban a társadalom működésében a tartós jogviszonyok az emberek közötti
érintkezések nagyobbik részét teszik ki, így a visszaható hatály sérelmének ezzel a kiterjesztett értelmezésével maga
a törvényhozás által változtatható jog terrénuma is nagymértékben leszűkült.
[117] A társadalom működésének demokráciára alapozása azonban azt kívánja meg, hogy az állampolgári közvélemény
eltolódása kifejeződhessen a fennálló jog tartalmában, így bizonyos alapjogok és a tulajdonjog sérelme nélkül
a fennálló jog jövőbeli tartalmát megváltoztathassa a mindenkori törvényhozói többség. Így a „szerzett jogok” fogalma
és a visszaható hatály kiterjesztett felfogása az alkotmányos rend demokráciára alapozásával állt ellentmondásban.
Ez volt az a belátás, mely a 2012 után fokozatosan kialakult alkotmánybírói többséget a visszaható hatály demokráciával
összeegyeztethető felfogása felé ösztönözte, és az utóbbi években már a tartós jogviszonyokba belenyúlást
alkotmányosnak fogadjuk el, amennyiben az csak a jövőt illetően változtatja meg az adott tartós jogviszony tartalmát.
Budapest, 2019. november 12.
Dr. Pokol Béla s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária alkotmánybíró különvéleménye
[118] A többségi határozat rendelkező részének sem az 1., sem a 2. pontjával nem értek egyet, ezért ahhoz az Abtv. 66. §
(2) bekezdésében biztosított jogköröm alapján a következő különvéleményt csatolom.
[119] 1. A többségi határozat a NOKtv. 13. § (6)–(7) bekezdését megsemmisíti, míg az 1. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontja,
a 10. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 48. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasítja, amivel nem értek egyet. Álláspontom szerint
az alkotmányjogi panaszt vissza kellett volna utasítani, az alábbiak szerint.
[120] Az indítványozó alkotmányjogi panaszát az Abtv. 26. § (2) bekezdésére alapítottan, vagyis úgy nyújtotta be, hogy
szerinte a támadott rendelkezések vele szemben bárminemű, külön (állami) aktus közbejötte nélkül hatályosulnak.
[121] A többségi határozat megállapítja, hogy az indítványozó érintettnek tekinthető. Mindezt arra alapítja, hogy
az indítványozó érintettségének igazolására benyújtotta cégkivonatát, egy határozati összesítő nevű iratot, valamint
az MNB – mint engedélyező hatóság – állásfoglalását, melyet az indítványozó kezdeményezésére, a NOKtv. megbízható
szervezői minősítésre vonatkozó feltételeinek értelmezésére vonatkozóan adott ki az MNB.
[122] 2. Az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság eljárása kivételesen kezdeményezhető, abban az esetben,
ha az alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvetlenül, bírói
döntés nélkül következett be a jogsérelem, és nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás.
[123] Mivel az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti panasz közvetlenül a norma ellen irányul, különös jelentősége van
az érintettség vizsgálatának, hiszen ez a panasztípus ezáltal határolható el az actio popularistól: „A kivételes panasz
esetében, mivel az közvetlenül a norma ellen irányul, különös jelentősége van az érintettség vizsgálatának, hiszen
a panaszos alapjogában való személyes, közvetlen és aktuális sérelme különbözteti meg a kivételes panaszt az utólagos
normakontroll korábbi, bárki által kezdeményezhető változatától” {3105/2012. (VII. 26.) AB végzés, Indokolás [3]}.
Az Alkotmánybíróság már korán kialakította a hármas követelményrendszerét az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti
kivételes panasz esetében az érintettség vonatkozásában: a panasz befogadásához az Alkotmánybíróság töretlen
gyakorlata szerint az érintettségnek személyesnek, közvetlennek és aktuálisnak kell lennie {3110/2013. (VI. 4.) AB
határozat, Indokolás [27]; 3120/2015. (VII. 2.) AB végzés, Indokolás [55]}.
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[124] 3. Véleményem szerint a konkrét esetben az indítványozó érintettsége nem áll fenn, a következő indokok alapján.
[125] Az indítványozó csupán állásfoglalást kért az MNB-től mint engedélyező hatóságtól, ami, az MNB által is
hangsúlyozottan, nem tekinthető kötelező érvényű dokumentumnak (lásd: MNB állásfoglalás 4. oldal, utolsó
bekezdés); az indítványozó azonban nem kért a NOKtv. szerinti megbízható szervezővé váláshoz az MNB-től szervezői
engedélyt, vagyis nem kérte az MNB mint engedélyező hatóság engedélyezési eljárása lefolytatását, majd annak
eredményétől függően jogorvoslattal sem élt.
[126] A jelen ügy szempontjából a közvetlen érintettség követelményének van különös jelentősége, vagyis annak, hogy
a kifogásolt rendelkezés az indítványozó jogsérelmét bírósági, hatósági vagy bármely más jogalkalmazói döntés,
jogorvoslat közbejötte nélkül okozza. Ahogy a 3110/2013. (VI. 4.) AB határozat fogalmaz: „Az Abtv. 26. § (2) bekezdése
által kifejezetten nevesített közvetlenség követelménye szempontjából az a meghatározó, hogy a kifogásolt jogszabály
maga érinti-e az indítványozó alapjogát. Ha a jogszabály érvényesüléséhez konstitutív hatályú végrehajtási aktus
szükséges, az indítványozónak először a jogsértést közvetlenül megvalósító államhatalmi aktust kell megtámadnia,
amelyet követően lehetővé válik a norma közvetett vizsgálata is.” (Indokolás [30]) Más megfogalmazásban „[a]z Abtv.
26. § (2) bekezdése szerinti közvetlen alkotmányjogi panasz feltétele, hogy »közvetlenül« következzen be a vitatott
jogsérelem. Ez akkor állapítható meg, ha a jogalany cselekvése (magatartása) nélkül állnak be a vitatott, alaptörvényellenesnek tartott joghatások.” {3110/2013. (VI. 4.) AB határozat, Indokolás [11]–[12]}
[127] 4. Az indítványozó maga hivatkozott arra alkotmányjogi panaszában, hogy véleménye szerint az engedélyezési
eljárás, majd az azt követő jogorvoslat kimerítése értelmetlen – lásd: indítvány 9–10. oldal („a Hatóság határozatának
közigazgatási peres eljárásban történő felülvizsgálatát kérni az adott jogi konstrukcióra tekintettel értelmetlen”) –,
továbbá hivatkozott arra is, hogy a bírósági felülvizsgálat formálisan ugyan jogorvoslatnak minősül, tartalmilag
azonban nem alkalmas a jogsérelem orvoslására. A fentiek alátámasztásául hivatkozott a 33/2012. (VII. 17.)
AB határozatra is.
[128] Az indítványozó érintettségének elfogadása annak tényleges fennállása nélkül a konkrét ügyben azt jelenti, hogy
az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll hatáskörben jár el, annak ellenére, hogy annak kezdeményezésére
bárki nem jogosult.
[129] Az MNB-hez benyújtott szervezési engedély kiadása iránti kérelem megszerzésére irányuló hatósági eljárás érdemi
bírósági felülvizsgálata nélkül nem állapítható meg megalapozottan az indítványozó érintettsége, illetve kizárható
a norma közvetlen hatályosulása, éppen a hatósági engedély szükségessége okán.
[130] 5. A többségi határozat ugyan csak egyetlen feltétel vonatkozásában állapít meg alaptörvény-ellenességet, azonban
az indítványozó nemcsak a vezető tisztségviselővel szemben megkövetelt feltételnek nem tesz eleget, hanem
– szervezői engedély iránti kérelem benyújtása híján – egyetlen feltétel fennálltát vagy hiányát sem igazolja.
[131] Annak ellenére, hogy az indítványozó maga hangsúlyozza panaszában, hogy „valósak és komolyak a piacra lépési
szándékai” (lásd: indítvány 11. oldal), mind a rendelkezésre álló, mind az online elérhető frissebb cégkivonat
azt mutatja, hogy az indítványozó meg sem kísérelt eleget tenni a megbízható szervezővé váláshoz megkívánt
feltételeknek, hiszen mind a mai napig kft. formában működik az előírt zrt. forma helyett, illetőleg a jegyzett tőkéje
6 millió forint, szemben az elvárt 100 millió forintos alaptőkéhez képest.
[132] 6. Összességében álláspontom szerint az indítványozó érintettsége a jelenlegi formában nem állapítható meg, így
az alkotmányjogi panasz befogadását, illetőleg érdemi vizsgálatát nem tartom támogathatónak.
[133] A fentieknek megfelelően az indítványozó alappal csak akkor nyújthatott volna be alkotmányjogi panaszt, ha megkéri
az MNB-től a megbízható szervezővé váláshoz szükséges engedélyt; azt az MNB elutasítja (vagy nem), ezt követően
az indítványozó a rendelkezésre álló jogorvoslatok kimerítése után fordul az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerinti panasszal
az Alkotmánybírósághoz. Megjegyzem, az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz visszautasítása mellett döntött
például a 3081/2019. (IV. 17.) AB végzéssel lezárt ügyben is, ahol az indítványozó jogsérelme – hasonlóan a jelenlegi
ügyhöz – hipotetikusnak volt tekinthető, illetőleg az indítványozó személyes, közvetlen, aktuális érintettségét
a panasz benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően nem igazolta.
Budapest, 2019. november 12.
Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

1672

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

12. szám

[134] A különvéleményhez csatlakozom:
Budapest, 2019. november 12.
Dr. Varga Zs. András s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: IV/1787/2016.

Az Alkotmánybíróság 34/2019. (XI. 29.) AB határozata
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 79. § (2) bekezdés korábban hatályos rendelkezése
alaptörvény-ellenességének megállapításáról, és bármely bíróság előtt folyamatban lévő illetékelőleg
visszatérítésével kapcsolatos ügyben való alkalmazásának kizárásáról
Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában – dr. Salamon László alkotmánybíró különvéleményével
– meghozta a következő
határozatot:
1.

2.

3.

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 79. § (2) bekezdésének
2012. december 31. napjáig hatályos, „a megfizetett illeték a megfizetést követő öt éven belül téríthető vissza”
tagmondata alaptörvény-ellenes volt.
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 79. § (2) bekezdésének
2012. december 31. napjáig hatályos, „a megfizetett illeték a megfizetést követő öt éven belül téríthető vissza”
tagmondata bármely bíróság előtt folyamatban lévő illetékelőleg visszatérítésével kapcsolatos ügyben nem
alkalmazható.
Az Alkotmánybíróság az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2012. december 31. napjáig hatályos 77/A. §
(1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítványt visszautasítja.

Az Alkotmánybíróság elrendeli e határozatának közzétételét a Magyar Közlönyben.
Indokolás
I.
[1] 1. A személyesen eljáró magánszemély indítványozó az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés c) pontja, valamint
az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (1) bekezdése alapján alkotmányjogi
panaszt nyújtott be, amelyben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 2012. december
31-ig hatályos 77/A. § (1) bekezdése és 79. § (2) bekezdése alkalmazásának kizárását kérte a vele szemben folytatott
eljárásban, tekintettel a sérelmezett szabályok alaptörvény-ellenességére.
[2] 2. Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügy lényege az alábbiak szerint foglalható össze.
[3] 2.1. Az indítványozó 2006. január 20-án haszonélvezeti jog alapítását is magába foglaló adásvételi szerződést kötött
egy tetőtéri lakás megvásárlása érdekében. Az eladó gazdasági társaság (a továbbiakban: eladó) vállalta a tetőtérben
kialakítandó lakás felépítését. Az eladó a tulajdonjogát a vételár teljes rendezéséig fenntartotta. Az ingatlannyilvántartásba az indítványozó tulajdonjoga nem került bejegyzésre, csupán a tulajdonjog-fenntartással történt
eladás ténye. A szerződést a felek 2007-ben úgy módosították, hogy a haszonélvezeti jogot törölték.
[4] Az indítványozó az adásvételi ügyletet illetékkiszabásra 2006. február 1-jén jelentette be. A Fővárosi Illetékhivatal
2006. június 27-én fizetési meghagyással 441 111 Ft visszterhes vagyonátruházási illeték, ezen belül ugyanennyi
illetékelőleg megfizetésére kötelezte az indítványozót. Az adásvételi szerződés módosítása miatt az adóhatóság
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illetékkiszabási főosztálya az illetéket és ezzel együtt az illetékelőleget 630 000 Ft-ra emelte fel a 2007. augusztus 15-én
hozott határozatával. Az illetékelőleg-fizetési kötelezettségének az indítványozó két részletben – 2007. február 20-án
és szeptember 19-én – tett eleget.
2.2. Az eladó működési körében felmerült problémák miatt az építkezés leállt, majd az eladó felszámolási eljárás
alá került, amely több mint hét év után, 2015. május 15-én az eladó törlésével zárult jogerősen. A jogerős végzés
közzétételét a cégbíróság 2015. július 10-én rendelte el. A felszámolási eljárást követően a lakás új tulajdonosa és
az indítványozó között létrejött megállapodás alapján 2015. december 2-án törlésre került a tulajdonjog-fenntartással
történt eladás ténye.
Az indítványozó 2015. december 15-én illetékelőleg-visszatérítési kérelmet terjesztett elő az adóhatóságnál,
amelyben arra való tekintettel kérte a visszterhes vagyonátruházási illetékelőleg visszautalását, hogy sosem szerzett
tulajdonjogot. Az Itv. 80. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közös megegyezés tényét, mint a visszatérítés iránti kérelem
jogcímét, az indítványozó a földhivatal határozatával igazolta.
Az első fokon eljárt adóhatóság 2016. február 15-én kelt határozatával az indítványozó kérelmét elévülésre hivatkozva
elutasította, amelyet az indítványozó fellebbezése nyomán eljárt másodfokú adóhatóság 2016. április 22-én
kelt határozatával helybenhagyott. Az adóhatóságok álláspontja szerint az Itv. azon szabályait kellett alkalmazni
az indítványozó ügyében, amelyek az ügylet illetékkiszabásra történő bejelentésének a napján (2006. február 1.)
hatályosak voltak. Az Itv. ekkor hatályos 77/A. § (1) bekezdéséből és 79. § (2) bekezdéséből az következik, hogy
az illetékelőleg megfizetésétől számított öt éven belül, vagyis 2012. február 20-ig, illetve 2012. szeptember 19-ig lett
volna lehetősége az indítványozónak a két részletben befizetett összeg visszatérítésének igénylésére. Ezek objektív
határidők, amelyeken túl a kérelem nem teljesíthető.
2.3. Az indítványozó kereseti kérelmet terjesztett elő a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál
(a továbbiakban: KMB) az adóhatósági határozatokkal szemben. A KMB az indítványozó keresetét elutasította,
mivel arra a megállapításra jutott, hogy az eljárt adóhatóságok jogszerű döntést hoztak, megfelelően alkalmazták
az Itv. szabályait.
Az indítványozó felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, amelyben elsődlegesen a KMB ítéletének hatályon
kívül helyezését kérte annak jogszabálysértő volta miatt. Másodsorban indítványozta, hogy a Kúria kezdeményezzen
egyedi normakontroll eljárást az Alkotmánybíróságnál az Itv. sérelmezett rendelkezései tekintetében. A Kúria
a KMB ítéletét hatályában fenntartotta és az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdésében lefektetett alkotmánybírósági
hatásköri korlátozás miatt nem kezdeményezte az alkotmányossági felülvizsgálatot.

[10] 3. Ezt követően az indítványozó alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, amit a főtitkári tájékoztatást
követően egyszer kiegészített. Az Itv. 77/A. § (1) bekezdésének és 79. § (2) bekezdésének 2012. december 31-ig hatályos
normatartalmát támadta, amelyre az ügyében eljárt hatóságok és bíróságok a döntéseiket alapították. A sérelmezett
szabályok alaptörvény-ellenessége négy pontban összegezhető az indítványban és annak kiegészítésében írtak
szerint.
[11] 3.1. Az indítványozó az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésének a sérelmét adta elő. Az Itv. 79. § (2) bekezdése
értelmében a meg nem fizetett illeték bármikor törölhető volt. A megfizetett illeték ezzel szemben csak a megfizetést
követő öt éven belül volt visszatéríthető. Ennek következtében hátrányosabban alakult az illeték visszatérítési igénye
azoknak, akik jogszabálykövető eljárást tanúsítva megfizették a kiszabott és esedékes illetéket, mint azoknak, akik
az illetékfizetési kötelezettségüket elmulasztották teljesíteni. Az indítványozó esetében az illetékelőleg képezte
a jogvita tárgyát, azonban az Itv. 77/A. § (1) bekezdése értelmében törvény eltérő rendelkezésének hiányában
az illetékelőlegre a vagyonszerzési illetékekre vonatkozó rendelkezések voltak irányadók, így esetében is az Itv. 79. §
(2) bekezdését alkalmazták. A sérelmezett szabályozás 2013. január 1-jétől változott meg, amikortól a megfizetett,
valamint a meg nem fizetett illeték visszatérítésének határidejére is egységesen az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) elévülésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A hátrányos megkülönböztetést
tehát a jogalkotó is felismerte, és ezért meg is szüntette.
[12] Az indítványozó nézete szerint hátrányos megkülönböztetést valósított meg az is, hogy az Art. kedvezőbb elévülési
szabályai azért nem kerültek alkalmazásra az ügyében, mert 2013. január 1-jét megelőzően nyújtotta be illetékelőlegvisszatérítési kérelmét.
[13] Az indítványozó kiemelte, hogy esetében konkrétan is tetten érhető a diszkrimináció, mivel az eladó több olyan
magánszeméllyel is kötött adásvételi szerződést, akik az illetékelőleget nem fizették meg, és végül a diszkriminatív
szabályozásnak köszönhetően illetékfizetési kötelezettségük törlésre került. Ezenfelül az eladó olyan vevővel is kötött
szerződést, amely az illetékelőleget csak többéves késedelemmel fizette meg, ezáltal számára azt az adóhatóság
visszatérítette.
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[14] Az indítványozó hangsúlyozta, hogy amennyiben az adóhatóság határozataiban foglaltaknak eleget nem téve,
az illetékelőleget nem, vagy csak jelentős késedelemmel fizette volna meg, abban az esetben semmilyen jogvita
nem alakult volna ki, hiszen az adóhatóság illetékfizetési kötelezettségét törölte volna, vagy a már teljesített fizetést
visszatérítette volna. Arra is külön felhívta a figyelmet, hogy korábban nem volt lehetősége a visszatérítési kérelem
előterjesztésére, tekintettel az elhúzódó felszámolási eljárás miatt kialakult függő jogi helyzetre. Ennek öt éven belüli
befejezésére az indítványozónak semmilyen ráhatása sem volt.
[15] 3.2. Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésének a sérelmét az indítványozó közvetetten, a diszkrimináció tilalmán
keresztül adta elő. Érvelése szerint nem fér össze a jogállamisággal az, hogy a jogszabályok szerint eljáró adófizetők
nem kapják vissza az őket megillető pénzüket, szemben azokkal, akik a fizetési kötelezettségüknek csak jelentős
késedelemmel tesznek eleget.
[16] 3.3. Az indítványozó az Alaptörvény 28. cikkének a sérelmére is hivatkozott. Állítása szerint az ügyében eljárt bíróságok
döntése sem a józan észnek, sem a közjónak nem felelt meg, továbbá erkölcsös és gazdaságos célt sem szolgált.
Annak ellenére, hogy az indítványozó többféle javaslatot is megfogalmazott a bíróságok számára a jogvita megfelelő
lezárása érdekében, azok az Alaptörvényből fakadó igazságszolgáltatási tevékenységüket alaptörvény-ellenesen
nem végezték el.
[17] 3.4. Az indítványozó a tulajdonhoz való jog [Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdés] sérelmét is állította. Panaszában
előadta, hogy az állam jogosult adóztatni, azt azonban csak a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal
arányosan teheti meg, tehát a tulajdonhoz való jog korlátozására is irányadó az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében
rögzített szükségességi-arányossági teszt. Hivatkozott az Itv. 1. § (1) bekezdésére is, amely értelmében vagyonszerzési
illetéket visszterhes vagyonátruházás esetén kell fizetni. Esetében az alapügylet – az adásvételi szerződés – kiürült,
hiszen vagyonátruházásra végül nem került sor, így az illetékfizetésnek is tárgytalanná kell válnia, mivel a költségvetés
nem gazdagodhat olyan jogügyletre tekintettel, amely létre sem jött. Tehát az illetékelőleg végérvényes beszedésére
az állam nem lehet jogosult olyan esetekben, amikor az illetékköteles jogügylet végül nem valósul meg. Hivatkozott
a Legfelsőbb Bíróság egy korábbi elvi megállapítására is, amely szerint „vagyongyarapodás hiányában az illetéket
törölni kell” (KGD2006.40.).

II.
[18] 1. Az Alaptörvény érintett rendelkezései:
„B) cikk (1) Magyarország független, demokratikus jogállam.”
„XIII. cikk (1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár.”
„XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.”
„28. cikk A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel
összhangban értelmezik. A jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve
a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni. Az Alaptörvény
és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és
gazdaságos célt szolgálnak.”
„37. cikk (4) Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, az Alkotmánybíróság
a 24. cikk (2) bekezdés b)–e) pontjában foglalt hatáskörében a központi költségvetésről, a központi költségvetés
végrehajtásáról, a központi adónemekről, az illetékekről és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi
feltételeiről szóló törvények Alaptörvénnyel való összhangját kizárólag az élethez és az emberi méltósághoz való
joggal, a személyes adatok védelméhez való joggal, a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való
joggal vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben vizsgálhatja felül, és ezek sérelme
miatt semmisítheti meg. Az Alkotmánybíróság az e tárgykörbe tartozó törvényeket is korlátozás nélkül jogosult
megsemmisíteni, ha a törvény megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási
követelmények nem teljesültek.”
[19] 2. Az Itv. támadott rendelkezései a 2012. december 31-ig hatályos jogszabályállapot szerint:
„77/A. § (1) Ingatlan tulajdonjogának, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak ajándékozási, illetve visszterhes
vagyonátruházási illeték alá eső szerzése után a fizetésre kötelezett a bejelentett érték alapulvételével illetékelőleget
köteles fizetni. Ha a törvény külön szabályt nem állapít meg, az illetékelőlegre a vagyonszerzési illetékekre vonatkozó
rendelkezések az irányadók. Az illetékelőleg fizetési kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a vételár teljes
kiegyenlítéséig az eladó a tulajdonjogát fenntartja.”
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„79. § (2) A meg nem fizetett illeték bármikor törölhető, a megfizetett illeték a megfizetést követő öt éven belül
téríthető vissza.”
III.
[20] 1. Az Alkotmánybíróságnak az Abtv. 56. §-a alapján mindenekelőtt azt kellett megvizsgálnia, hogy az alkotmányjogi
panasz a befogadhatóság feltételeinek eleget tesz-e. Az Alkotmánybíróság ezért a következő befogadási feltételeket
tekintette át először.
[21] 1.1. Az indítványozó 2017. szeptember 11-én vette át az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló kúriai döntést, és
2017. november 7-én adta postára indítványát. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó a 60 napos
törvényi határidőn belül nyújtotta be alkotmányjogi panaszát, ezért megfelel az Abtv. 30. § (1) bekezdésében írt
feltételnek.
[22] 1.2. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó jogorvoslati jogát kimerítette, továbbá azt is, hogy
érintettsége fennáll, hiszen azon hatósági és bírósági eljárásokban vett részt (ügy)félként, amelyekben az általa
sérelmezett jogszabályi rendelkezések vele szemben alkalmazásra kerültek.
[23] 1.3. Az Alkotmánybíróság észlelte, hogy a támadott szabályokat 2012. december 31. napjával hatályon kívül helyezték.
Az Itv. 77/A. §-a teljes egészében hatálytalan. Ezáltal megszűnt az illetékelőleg-fizetési kötelezettség. Az Itv. 79. §
(2) bekezdése ugyan még az alkotmánybírósági eljárás idején is a hatályos szabályok közé tartozott, de egyfelől
a benne foglalt normatartalom jelentősen megváltozott 2013. január 1-jétől, másfelől az indítványozó állított sérelmét
az Itv. 79. § (2) bekezdése az illetékelőleg visszatérítése kapcsán okozta. Ez a sérelem nem állhat elő ismételten, hiszen
az illetékelőleg-fizetési kötelezettség nem képezi a hatályos jog részét az előbbiek szerint.
[24] Az Abtv. általános szabálya értelmében, ha az Alkotmánybíróság az Abtv. 26. §-a szerinti eljárásában a hatályos
jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességét megállapítja, a jogszabályt vagy jogszabályi
rendelkezést teljesen vagy részben megsemmisíti [Abtv. 41. § (1) bekezdés]. Az Abtv. 41. § (3) bekezdése azt biztosítja,
hogy az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességét
is megállapíthassa, ha az a konkrét esetben még alkalmazandó.
[25] Az Alkotmánybíróság ezek tükrében megállapította, hogy annak ellenére vizsgálhatja a sérelmezett rendelkezéseket,
hogy azok sérelmezett tartalmát már hatályon kívül helyezték. Ezeket ugyanis az indítványozó ügyében alkalmazták,
amint arra az Alkotmánybíróság fentebb már rámutatott.
[26] 1.4. Az alkotmányjogi panaszban foglaltak a határozottság követelményének [Abtv. 52. § (1b) bekezdés] is megfelelnek
az indokolás III/1.5. pontjában (Indokolás [27]) írt kivétellel. Az indítvány tartalmazza az Alkotmánybíróság hatáskörét,
valamint az indítványozó indítványozói jogosultságát megállapító rendelkezéseket [Abtv. 52. § (1b) bekezdés
a) pont]. Az indítványozó pontosan megjelölte az Alkotmánybíróság által vizsgálandó, általa alaptörvény-ellenesnek
vélt jogszabályi rendelkezéseket [Abtv. 52. § (1b) bekezdés c) pont]; a támadott normák alkalmazása folytán sérülni
vélt alaptörvényi szabályokat [Abtv. 52. § (1b) bekezdés d) pont]; ismertette az Alaptörvény által elismert jogok
sérelmének a lényegét, valamint indokolást is előadott arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabályi rendelkezés miért
ellentétes az Alaptörvény felhívott rendelkezéseivel [Abtv. 52. § (1b) bekezdés b) és e) pont], és kifejezett kérelmet
fogalmazott meg az Alkotmánybíróság döntésének tartalmára vonatkozóan [Abtv. 52. § (1b) bekezdés d) pont]. Ennek
megfelelően az alkotmányjogi panasz kielégíti az Abtv. 52. § (1b) bekezdésében foglalt feltételeket az alábbi kivétellel.
[27] 1.5. A határozott kérelmet az alkotmányjogi panasz részben nem teljesíti. Az Itv. 79. § (2) bekezdésének első
tagmondata úgy szólt, hogy „[a] meg nem fizetett illeték bármikor törölhető”. Az indítványozó semmilyen indokolást
nem adott elő arra nézve, hogy az idézett szabály miért okozott volna számára sérelmet. Panasza arra vonatkozott,
hogy az előbbi bekezdés második tagmondata, miszerint „a megfizetett illeték a megfizetést követő öt éven belül
téríthető vissza”, miként sértette az Alaptörvényben biztosított jogait. Emiatt az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy az Itv. 79. § (2) bekezdés első tagmondata körében az alkotmányjogi panasz nem elégíti ki az Abtv. 52. §
(1b) bekezdés e) pontjában foglalt feltételt, ezért annak érdemi vizsgálatát az Alkotmánybíróság nem folytatta le.
[28] 1.6. Az Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy alkotmányjogi panasz kizárólag Alaptörvényben biztosított jog
sérelmére alapítható [vö. Abtv. 26. § (1) bekezdés a) pont].
[29] Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény hatálybalépése után is fenntartotta korábbi értelmezését, amely szerint a B) cikk
(1) bekezdésének sérelmére alkotmányjogi panaszt alapítani kivételesen, a visszaható hatályú jogalkotás vagy
a felkészülési idő hiánya miatt lehetséges {erről lásd elsőként: 3062/2012. (VII. 26.) AB határozat, Indokolás [86]–[91];
legutóbb 3163/2019. (VII. 10.) AB végzés, Indokolás [10]}. Jelen ügyben az indítványozó sem a visszaható hatályú
jogalkotásra, sem a kellő felkészülési idő hiányára nem hivatkozott, így a panasz ezen eleme nem felel meg az Abtv.
26. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott feltételnek.
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[30] Az Alaptörvény 28. cikke a bíróságok számára határozza meg a jogértelmezés alapvonalait. Az Alkotmánybíróság
számos alkalommal megállapította már, hogy a 28. cikk nem tartalmaz az Alaptörvény által elismert alapjogot, így
arra alkotmányjogi panasz nem alapítható {lásd például: 23/2018. (XII. 28.) AB határozat, Indokolás [18]; 3384/2018.
(XII. 14.) AB határozat, Indokolás [21]}. Emiatt az alkotmányjogi panasz ezen eleme sem felel meg az Abtv. előbb
felhívott pontjának.
[31] 1.7. A fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz egyfelől az Itv. 77/A. §
(1) bekezdése és a 79. § (2) bekezdésének második tagmondata, másfelől az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése,
valamint XV. cikk (1) bekezdése körében megfelel az Abtv. fentebb megjelölt szabályainak.
[32] 2. Az Alkotmánybíróság hatáskörének meglétét vagy hiányát eljárásának minden szakaszában hivatalból vizsgálja
[vö. Abtv. 55. § (3) bekezdés c) pont, 64. § a) pont].
[33] 2.1. Az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése szerint „mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét
meghaladja, az Alkotmánybíróság a 24. cikk (2) bekezdés b)–e) pontjában foglalt hatáskörében […] az illetékekről
[…] szóló törvények Alaptörvénnyel való összhangját kizárólag az élethez és az emberi méltósághoz való joggal,
a személyes adatok védelméhez való joggal, a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való joggal
vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben vizsgálhatja felül, és ezek sérelme miatt
semmisítheti meg.”
[34] Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti hatáskörét gyakorolta, amely
szerepel az előbb idézett szabályban. A sérelmezett rendelkezés az Itv.-ben volt található, és az államadósság-mutató
az alkotmánybírósági eljárás folyamatban léte alatt mindvégig meghaladta az 50%-ot. Ezért vizsgálni kellett, hogy
az Alkotmánybíróság eljárása a hatáskört korlátozó szabály [Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdés] alkalmazási hatálya alá
tartozik-e mindkét jogszabályi rendelkezés tekintetében.
[35] 2.2. Az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdésében lefektetett szabály célja a költségvetésre, a zárszámadásra és
az államháztartás egyes bevételi forrásaira vonatkozó törvényi szabályok alkotmányossági kontrolljának átmeneti
szűkítése {lásd más megfogalmazásban: 3280/2017. (XI. 2.) AB határozat, Indokolás [17]}.
[36] Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben is hangsúlyozza, hogy az alkotmányossági felülvizsgálatot korlátozó szabály
alkalmazási hatályát megszorítóan értelmezi [a megszorító értelmezés elvét lásd először: 40/2012. (XII. 6.) AB határozat,
Indokolás [20]; legutóbb: 8/2019. (III. 22.) AB határozat, Indokolás [40]}. Ez a megközelítés áll ugyanis összhangban
az Alkotmánybíróság alkotmányvédelmi funkciójával, amely abban az alaptörvényi szabályban gyökerezik, miszerint
„[a]z Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve” [Alaptörvény 24. cikk (1) bekezdés].
[37] Az Alkotmánybíróság emlékeztet arra a megállapítására is, hogy az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdésében
felsorolt törvények listája zárt körű {8/2019. (III. 22.) AB határozat, Indokolás [40]}. Tehát az alkotmányossági
felülvizsgálatot szűkítő kivételes rezsimbe kizárólag a felsorolt normák tartoznak, annak hatóköre nem bővíthető.
Ugyanakkor az Alkotmánybíróság a hatásköri korlátozást úgy értelmezi, hogy az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése
az Alaptörvényben felsorolt pénzügyi tárgyú törvények szabályai és felhatalmazó rendelkezései alapján megalkotott
törvénynél alacsonyabb szintű végrehajtási természetű jogforrásokra is kiterjed, feltéve, ha a vizsgálandó
alkotmányossági probléma kizárólag a pénzügyi tárgyú törvény szabályaival együtt értelmezhető [744/B/2010.
AB végzés, ABH 2011, 2871, 2873–2875.]. Ettől az esettől azonban elválasztotta az Alkotmánybíróság azt a helyzetet,
amikor a támadott végrehajtási jogforrás nem a felsorolásban szereplő valamelyik törvénnyel együttesen, hanem
az alapján ítélendő meg. Ekkor ugyanis az Alkotmánybíróság megállapítja teljes hatáskörét a végrehajtási jogforrást
illetően {lásd: 3032/2012. (VI. 21.) AB határozat, Indokolás [33]–[34]}.
[38] Az Alkotmánybíróság a megszorító értelmezés nyomán haladva azt is kidolgozta már a gyakorlatában, hogy a zárt
körű felsorolásban szereplő törvények egyes normái tartalmi vizsgálat alapján sorolandók a korlátozás hatálya alá. Ily
módon érvényesül a hatásköri korlát jelentésének a kibontásakor a tartalom elsődlegessége a formával szemben. Ezt
az értelmezési (alap)elvet alkalmazva a kérdés tehát nem az, hogy melyik törvény, hanem az, hogy melyik törvényi
rendelkezés tartozik a kivételes rezsimbe. Ennek megfelelően a testület nem sorolta a hatásköri korlát hatálya alá
például a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény adott
ügyekben sérelmezett normáit {lásd: 3264/2017. (X. 19.) AB határozat, Indokolás [23]–[24]; 3090/2019. (V. 7.) AB
határozat, Indokolás [20]}.
[39] Adójogszabállyal kapcsolatban kifejezetten úgy fogalmazott az Alkotmánybíróság, hogy „[a]z adójogi normák
közül az esik a hatásköri korlátozás alá, amely tartalmilag, azaz anyagi jogi értelemben hozzátartozik valamelyik
adónem törvényi tényállásához függetlenül attól, hogy melyik jogforrásban található {lásd például: 22/2013. (VII. 19.)
AB határozat, Indokolás [8]–[9]}. Az adótényállás azokat az elemeket, törvényi szabályozási egységeket öleli fel, amelyek
megvalósulása esetén anyagi jogi adókötelezettség keletkezik” {3223/2018. (VII. 2.) AB határozat, Indokolás [16]}. Ezek
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közé tartoznak különösen az alanyra, a tárgyra, az alapra, a mértékre, a mentességre és a kedvezményre vonatkozó
rendelkezések.
Az Alkotmánybíróság az Itv. alkotmányossági felülvizsgálatára irányuló indítványokat is elbírált már az Alaptörvény
hatálybalépése óta. Ezek közül az egyik ügyben azért állapította meg a hatásköri korlát alkalmazásának
a szükségességét, mert az Itv. sérelmezett rendelkezése illetékmentességet biztosított, ami a közteherviselés alóli
mentesülés egyik eseteként tartalma alapján is a korlátozó szabály hatálya alá tartozik {3280/2017. (XI. 2.) AB határozat,
Indokolás [17]}. Az Alkotmánybíróság tehát a közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben értelmezi
az átmeneti hatásköri korlátozást. Az illetékmentesség az illetékekre vonatkozó tényállási elemek egyike, amelyik
mikénti teljesülésétől függ, hogy a közteher alanyának keletkezik-e tényleges fizetési kötelezettsége. A törvényi
tényállási elemekben ölt testet az Alaptörvény XXX. cikk (1) bekezdésében lefektetett közteherviselési kötelezettség,
ami „az alapvető kötelezettségek egyike […]. E kötelezettség érvényesülése hiányában fenntarthatatlanná válna
a demokratikus jogállam működése, mert nem állnának rendelkezésre a szükséges anyagi erőforrások a közfeladatok
ellátásához.” {17/2019. (V. 30.) AB határozat, Indokolás [81]}
Az eddigiekből az Alkotmánybíróság azt a következtetést vonta le, hogy az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdésében
lefektetett átmeneti hatásköri korlátozást az illetékekről szóló törvény tekintetében is úgy kell megszorítóan
értelmezni, hogy a kivételes szabály csak és kizárólag azokra az Itv.-ben található rendelkezésekre vonatkozik,
amelyek tartalmuk szerint anyagi illetékfizetési kötelezettségről és ahhoz kapcsolódó törvényi tényállási elemekről
rendelkeznek.
2.3. Az Alkotmánybíróság az előbbi következtetést rávetítette a jelen ügyben sérelmezett normákra.
Formai értelemben az Itv. 77/A. § (1) bekezdése és az Itv. 79. § (2) bekezdése is a hatásköri korlát hatálya alatt áll, mert
ezek a normák az Itv. részét képezték 2012. december 31-ig. Pusztán ez a tény azonban nem vezet automatikusan oda,
hogy mindkettőre alkalmazandó is az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése. A normák tartalmi vizsgálatára van szükség.
Az Itv. 77/A. § (1) bekezdése az illetékelőleg-fizetési kötelezettségről szólt. Ingatlan tulajdonjogának és ingatlanhoz
kapcsolódó vagyoni értékű jognak ajándékozási, illetve visszterhes vagyonátruházási illeték alá eső szerzése után
azért kellett a szerző félnek illetékelőleget fizetnie 1994. december 1-jétől 2012. december 31-ig, mert a törvényalkotó
bevezette a jelen ügyben támadott fizetési kötelezettséget a Magyar Köztársaság 1994. évi pótköltségvetéséről
szóló 1994. évi LXV. törvény 24. §-ával. Az illetékelőleg célja az volt, hogy az államháztartás már a tulajdonszerzés
földhivatali bejegyzését megelőzően bevételre tegyen szert, ne legyen szükség megvárni a tényleges illetékfizetési
kötelesezettséget keletkeztető bejegyzést. A korabeli földhivatali eljárás ugyanis „igen hosszadalmas” volt, ami
hátrányosan érintette a költségvetést (lásd: a Magyar Köztársaság 1994. évi pótköltségvetéséről szóló 1994. évi
LXV. törvény indokolása a 21–28. §-hoz). A bevételek minél gyorsabb teljesülését segítette, hogy az illetékelőleg
fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható volt [Itv. 77/A. § (2) bekezdés, hatályos 2012. december 31-ig].
Az Alkotmánybíróság megállapítása szerint nem kétséges, hogy az Itv. 77/A. § (1) bekezdése anyagi jogi fizetési
kötelezettséget tartalmazott, hiszen ez a bekezdés az illetékek egyik típusát intézményesítette a magyar közbevételek
rendszerében. Ebből az következik, hogy ez a norma az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdésének a hatálya alá tartozik,
ami miatt az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja az indítványozó által felhívott szempontokból. A tulajdonhoz való
jog és a diszkrimináció tilalma ugyanis kifejezetten nem szerepel azon Alaptörvényben biztosított jogok között,
amelyekkel összefüggésben az Alkotmánybíróság az illetékekről szóló törvény tartalmát összevetheti. Erre tekintettel
az Alkotmánybíróság az Itv. 77/A. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítványt
érdemben nem vizsgálhatta, ezért a rendelkező rész 3. pontjában írtak szerint döntött.
2.4. Az Itv. 79. § (2) bekezdésének második tagmondatát az alapügyben eljárt hatóságok és bíróságok az Itv. 77/A. §
(1) bekezdésének második mondatát alkalmazva úgy értelmezték, hogy a megfizetett illetékelőleg az illetékelőleg
megfizetését követő öt éven belül téríthető vissza, ha az Itv. 79. § (1) bekezdésében vagy 80. § (1) bekezdésében
felsorolt okok egyike fennáll. Ez a rendelkezés tehát azt a határidőt rögzítette, ameddig a befizetett illetékelőleg
megfelelő jogcím alapján visszakérhető volt a költségvetésből. A határidő objektív, kezdő időpontja a megfizetés
napja, időtartama öt év volt. Öt évet követően egyetlen esetben volt lehetőség a visszatérítésre. Akkor, amikor
a bíróság a vagyonszerzés időpontjára visszahatóan szüntette meg vagy korlátozta a vagyonszerzést. Ekkor öt éven
túl is – legfeljebb azonban a bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül – benyújtható
volt a kérelem [lásd: Itv. 79. § (3) bekezdés].
Az előbbiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Itv. 2012. december 31-ig hatályos 79. §
(2) bekezdésének második mondatrésze nem tartalmazott anyagi fizetési kötelezettséget, és törvényi tényállási elemet
sem rejtett magában. Tartalmilag egy jogvesztő határidőt fektetett le a megfizetett illetékelőleg visszatérítésére.
Ezért nem esik a korlátozó szabály hatálya alá, tehát az Alkotmánybíróság vizsgálhatja a tulajdonhoz való joggal és
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a diszkrimináció tilalmával összefüggésben is. Hangsúlyozandó, hogy nem az előleg – jelen esetben az illetékelőleg –
mint az adójogban alkalmazott jogintézmény az alkotmányossági vizsgálat tárgya.
[48] 3. Az Abtv. 29. §-a az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának további feltételeként határozza meg, hogy
az alkotmányjogi panasz a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet tartalmazzon vagy alapvető
alkotmányjogi jelentőségű kérdést vessen fel. E két feltétel alternatív jellegű, így az egyik fennállása önmagában is
megalapozza az Alkotmánybíróság érdemi eljárását {lásd például: 3/2013. (II. 14.) AB határozat, Indokolás [30]; illetve
34/2013. (XI. 22.) AB határozat, Indokolás [18]; 3094/2019. (V. 7.) AB végzés, Indokolás [16]; 3073/2019. (IV. 10.) AB
végzés, Indokolás [19]}. A feltételek meglétének a vizsgálata az Alkotmánybíróság mérlegelési jogkörébe tartozik
{3125/2019. (V. 29.) AB végzés, Indokolás [9]}.
[49] 3.1. Az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 26. § (1) bekezdésére való hivatkozással nyújtották be. Az indítványozó
alapvetően maga is azzal érvelt, hogy nem a sérelmezett döntés sérti az Alaptörvényt, hanem azok a szabályok,
amelyeket az eljáró hatóságok és bíróságok alkalmaztak. Ezért az Alkotmánybíróság először azt vizsgálta, hogy
alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést felvet-e az előtte fekvő ügy.
[50] Az indítványozó állított sérelmének a lényege úgy foglalható össze, hogy annak ellenére sem tudta megfelelő
jogcímmel rendelkezve az objektív határidőn belül visszaigényelni az általa jogszerűen megfizetett vagyonátruházási
illetékelőleget, hogy sosem szerezte meg az ingatlan tulajdonjogát, tehát sosem keletkezett tényleges
vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettsége. A visszatérítési kérelem sikertelenségének az oka pedig olyan
körülményre vezethető egyenesen vissza (az eladó felszámolásának az elhúzódására), amelynek az ötéves objektív
határidőn belül való befejezésére az indítványozónak befolyása nem volt.
[51] 3.2. Ez a helyzet az Alkotmánybíróság mérlegelése szerint alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést vet fel. Csak
érdemi vizsgálat alapján dönthető el, hogy az indítvánnyal támadott határidő a tulajdonhoz való jogot, illetve
a diszkrimináció tilalmát sértő módon (alaptörvény-ellenesen) akadályozta-e, hogy az indítványozó számára
az illetékelőleget visszatérítsék a vagyonszerzés elmaradása ellenére.
[52] 4. Az Alkotmánybíróság az előző pontokban foglaltak alapján megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz megfelel
a vele szemben támasztott feltételeknek, így az érdemi vizsgálatot az Itv. 79. § (2) bekezdésének második tagmondata
körében a tulajdonhoz való jog [Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdés] és a diszkrimináció tilalma [Alaptörvény XV. cikk
(1) bekezdés] vonatkozásában – a befogadási eljárás lefolytatásának mellőzésével – az Ügyrend 31. § (6) bekezdése
alkalmazásával az alábbiak szerint végezte el.

IV.
[53] Az alkotmányjogi panasz megalapozott.
[54] 1. Az Alkotmánybíróság először a diszkrimináció tilalmával kapcsolatos vizsgálatot folytatta le.
[55] Az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdése úgy szól, hogy „[a] törvény előtt mindenki egyenlő.” E szabály alapján valamely
megkülönböztetés alaptörvény-ellenessége akkor állapítható meg, ha a jogszabály alkotmányos indok nélkül tesz
különbséget a szabályozás szempontjából egymással összehasonlítható helyzetben lévő – homogén csoportba
tartozó – jogalanyok között {lásd: 42/2012. (XII. 20.) AB határozat, Indokolás [28]; legutóbb: 9/2019. (III. 22.) AB határozat,
Indokolás [37]}. Alkotmányjogi szempontból a különbségtétel akkor aggályos, ha a megkülönböztetésnek nincs
tárgyilagos mérlegelés szerint észszerű indoka, vagyis önkényes {lásd pl. 3009/2012. (VI. 21.) AB határozat, Indokolás
[54]; 43/2012. (XII. 20.) AB határozat, Indokolás [41]; 14/2014. (V. 13.) AB határozat, Indokolás [32]; 32/2015. (XI. 19.) AB
határozat, Indokolás [80]; 9/2019. (III. 22.) AB határozat, Indokolás [38]}.
[56] Az Alkotmánybíróság töretlen gyakorlatát képezi tehát az, hogy a hátrányos megkülönböztetésnek homogén csoporton
belül kell fennállnia. „Nem lehet hátrányos megkülönböztetésről beszélni, ha a jogi szabályozás eltérő alanyi körre
állapít meg eltérő rendelkezéseket {lásd az Alaptörvény hatálya alatt először: 42/2012. (XII. 20.) AB határozat, Indokolás
[28]; legutóbb: 3172/2017. (VII. 14.) AB határozat, Indokolás [18]}” {12/2018. (VII. 18.) AB határozat, Indokolás [76]}.
„Diszkrimináció akkor is megállapítható, ha eltérő csoportba tartozó személyeket kezelnek azonos módon {12/2018. (VII.
18.) AB határozat, Indokolás [82]}” {8/2019. (III. 22.) AB határozat, Indokolás [22]}.
[57] 2. A visszatérítéssel kapcsolatos határidő megítéléséről az Alkotmánybíróság két mértékadó határozatot hozott.
A 3091/2015. (V. 19.) AB határozatban (a továbbiakban: Abh1.) az Alaptörvény hatálya alatt, és az abban megerősített
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435/B/2006. AB határozatban (ABH 2007, 1976; a továbbiakban: Abh2.) a túlfizetett adó visszatérítésének az elévülését
vizsgálta. Az ezekben írtak iránymutatásként szolgálnak az Alkotmánybíróság számára a jelen ügyben a határozat
indokolásának IV/3. pontjában (Indokolás [65] és köv.) elvégzendő csoportképzéshez és a különbségtétel észszerűsége
megítéléséhez.
2.1. Az Abh1.-ben tulajdonképpen arról határozott az Alkotmánybíróság, hogy sérti-e az Alaptörvényt az Art. azon
szabálya [Art. 43. § (5) bekezdés], miszerint a túlfizetést az adóhatóság adótartozás hiányában hivatalból törli
a visszaigényléshez való jog elévülését követően. A hivatkozott döntés megállapította azt, hogy „a követelések
elévülésének törvényi szabályozása nem áll ellentétben egyetlen alkotmányos rendelkezéssel vagy alkotmányos
elvvel sem, illetve közvetlen értékelhető összefüggés nem állapítható meg” (Abh1., Indokolás [20]).
Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta az Abh1.-ben, hogy „a jelen ügyre vonatkozó öt éves adójogi elévülési idő kellően
hosszú időtartamot biztosított az indítványozó adózó számára arra, hogy ellenőrizze adófolyószámláját és az azon
található túlfizetés kiutalását kérje. A fentiekből következik az is, hogy miután nem áll az alkotmányos tulajdon védelme
alatt az adófolyószámlára befizetett, majd elévült túlfizetés, nem merülhet fel annak törlése miatt sem alapjogi sérelem.
Maga az elévülés jogintézménye, illetve annak szabályozási módja tehát önmagában nem zárta el az adózót jogainak
gyakorlásától.” (Abh1., Indokolás [21]) Ezt azért emelte ki az Alkotmánybíróság, mert az indítványozó arra hivatkozott,
hogy az adóhatóság nem értesítette külön az adótúlfizetés tényéről. Az Alkotmánybíróság azonban rámutatott arra,
hogy „az elektronikus úton bevallást benyújtó adózók bármikor ellenőrizhetik a központi elektronikus szolgáltató
rendszeren az adószámlájuk egyenlegét. Így az adózó érdekkörében felmerülő körülmény az, hogy túlfizetését
az elévülési időn belül észlelje, amit a szabályok biztosítanak.” (Abh1., Indokolás [22])
A diszkriminációval kapcsolatban azt szögezte le az Alkotmánybíróság az Abh1.-ben, hogy a túlfizetés elévülési időt
követő törlése nem ütközik e tilalomba. „Az elévülési idő egyaránt vonatkozik az adózóra és az adóhatóságra is, vagyis
az adóhatóság követelései is ugyanezen időtartam alatt évülnek el, és szűnnek meg ezáltal. A szabályozás kapcsán
nem merül fel sem az Alaptörvényben tételesen felsorolt tulajdonságok közötti, sem pedig egyéb helyzet szerinti
különbségtétel. A szabályozás maga kellő időt biztosít az adózónak arra, hogy esetleges túlfizetését kiutaltassa, sőt,
az elévülést követően is biztosított az adótartozásra való elszámolás lehetőségének kedvezménye.” (Abh1., Indokolás
[25])
2.2. Az Alkotmánybíróság az Abh1.-ben átvette az Abh2. és az abban hivatkozott 53/1992. (X. 29.) AB határozat
érveit. Az Abh2. rendelkező része szerint nem volt alkotmányellenes „az Art. 164. § (1) bekezdése második mondata
»a túlfizetés visszaigényléséhez való jog – ha törvény másként nem rendelkezik – annak a naptári évnek az utolsó
napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt« szövegrésze” (Abh2.,
2007, 1976.).
Az Alkotmánybíróság azzal indokolta előbbi döntését, hogy „[…] »nagyfokú a törvényhozó szabadsága a tekintetben
is, hogy az alanyi jog érvényesíthetőségének időkorlátját (elévülés) milyen általános és különös törvényi szabályokba
foglalja. Ám a jogalkotó szabadsága az elévülési időtartamok meghatározásában mégsem korlátlan. Mind az általános
szabályozásnak, mind pedig az általános szabályoktól való eltérésnek, a szabályozott jogviszony tartalmából,
természetéből, a jogviszony lényegi sajátosságaiból kell fakadnia, ugyanakkor az nem vezethet a jogalanyok
közötti indokolatlan megkülönböztetéshez. A szabályozás szabadságának ily módon alkotmányos határai vannak.
Amennyiben az alanyi jog érvényesíthetőségét gátló elévülési időtartam meghatározása a jogalanyok közötti
különbségtételt takar, s a jogviszony tartalma, természete vagy egyéb lényegi sajátossága a megkülönböztetést nem
indokolja, az az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése alapján olyan, az alanyok között egyéb helyzet szerinti hátrányos
megkülönböztetésnek minősül, amely megengedhetetlen, s ezért alkotmányellenes.« [53/1992. (X. 29.) AB határozat
(ABH 1992, 261, 263.)]” (Abh2. 2007, 1976, 1978.)
Ehhez azt tette még hozzá az Alkotmánybíróság, hogy „az adójogviszonyokkal összefüggésben keletkezett
követelések vonatkozásában is nagyfokú szabadság illeti meg a jogalkotót a jogérvényesítés időbeli korlátozását,
vagyis az elévülés kimondását illetően. Az adójogviszony mindkét alanyának érdeke, de a jogbiztonság szempontjából
is fontos követelmény az, hogy ne maradjanak fenn sokáig rendezetlen jogviszonyok, az egymással szemben fennálló
követelések egy meghatározott idő eltelte után ne legyenek érvényesíthetők. Az adójogviszonyból keletkező
követelések elévülése mellett szól az is, hogy az adó megállapításához szükséges adatok beszerzése, nyilvántartása és
ellenőrzése az idő múlásával jelentősen megnehezül, akár lehetetlenné is válhat.” (Abh2. 2007, 1976, 1978.)
2.3. A fentiek alapján az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy a túlfizetett közteher (például adó vagy illeték)
visszatérítésére kellően hosszú határidőt szabó rendelkezések megalkotására a törvényhozónak széles, ám nem
korlátlan mozgástere van. A hátrányos megkülönböztetés tilalmát [Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdés] tiszteletben
kell tartania. Az alanyi jog érvényesíthetőségét időben úgy korlátozó határidő, hogy az
a)
az igénylési lehetőség megnyíltakor veszi kezdetét, és
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b)

figyelembe veszi a közteher alanya és az állam közti közjogi jogviszony lényeges sajátosságait (amely szerint
a személy az állammal áll szemben a visszatérítés alanyi jogának érvényesítésekor), valamint
c)
egyensúlyt biztosít az előbbi jogviszony felei számára,
a jogbiztonság érdekében és az időmúlás bizonyítást megnehezítő hatása miatt alkotmányjogi értelemben észszerűen
tesz különbséget azon visszatérítési pozícióban lévő alanyok között, akik még határidőn belül tudják érvényesíteni
az állammal szembeni követelésüket, és azok között, akik már elesnek ettől az érdekkörükben felmerülő okból.
[65] 3. Ezeket követően az Alkotmánybíróság elvégezte a csoportképzést, illetve vizsgálta azt, hogy az Itv. 2012. december
31-ig hatályos 79. § (2) bekezdésének második tagmondata önkényes volt-e.
[66] 3.1. Az indítványozó alapvetően azért tartotta diszkriminatívnak a sérelmezett szabályozást, mert hátrányosabban
alakult az illetékelőleg-visszatérítési igénye azoknak, akik jogszerűen teljesítették a fizetési kötelezettséget, azokhoz
képest, akik jogellenesen jártak el. Előbbieknek hátrányt okozott az ötéves objektív határidő, utóbbiaknak kedvezett
az időben korlátlan törlési lehetőség. Az Alkotmánybíróságnak a jogszabályi rendelkezés diszkriminációs vizsgálata
során először azt kellett megállapítania, hogy azonos csoportba tartoznak-e az előbb említett személyek.
[67] Az Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy bár a csoportképzés módszere abszolút érvényű, az mindig a vizsgált ügy
egyedi körülményeihez igazodik, ezért ebben az összefüggésben relatív. Ez azt jelenti, hogy a csoport(ok) felállítása
a vizsgált tárgyhoz (normához) és az azt körülvevő jogszabályi kontextushoz kötött döntés. Elképzelhető, hogy
ugyanaz a személyi kör, amelyik az egyik szempontból homogén, a másikból szemlélve heterogén csoportot alkot.
Figyelembe kell venni azokat a tényezőket, amelyek összekapcsolják, és azokat, amelyek elválasztják egymástól
az érintett alanyokat. A tényezőket nem számosságuk, hanem súlyuk szerint értékelve adható válasz arra a kérdésre,
hogy a támadott rendelkezés(ek) szempontjából kik tartoznak azonos körbe.
[68] 3.2. A jelen ügyben a diszkriminációs vizsgálat jogi kontextusát az Itv. jelenti. Ez a kódex foglalja magában a különböző
illetékek összetett rendszerét a magyar jogban. Az illetékkötelezettség alapjaként szolgáló jogviszonyok (például
hatósági vagy bírósági eljárás, öröklés, ajándékozás, visszterhes vagyonszerzés) és az azokra épülő illetékjogviszonyok
sokszínűsége, valamint az illetékfizetési kötelezettséggel szemben álló állami szolgáltatás kimutathatóságában rejlő
különbségek miatt az egyes illetékek alanyai nem feltétlenül alkotnak homogén csoportot.
[69] Nem kétséges, hogy a meg nem fizetett illetékelőleg törlése és a megfizetett illetékelőleg visszatérítése az illetékelőlegfizetési kötelezettséggel terhelt személyek jogosultsága volt. Az egyetlen összekötő ismérv tehát az, hogy a 2013.
január 1-jétől hatálytalan illetékelőleg alanyait érintette a sérelmezett szabály. Az Alkotmánybíróság rámutat azonban
arra, hogy a kérelemre nyitva álló határidő szempontjából erősebb ismérvek választják el ezeket az alanyokat
egymástól, mint az az egy, amelyik összeköti őket. Az elválasztó tényezők a következők.
[70] Az illetékelőleg-fizetési kötelezettség megsértése megnyitja a szankciók (mint például késedelmi pótlék, adóbírság,
mulasztási bírság) alkalmazásának a lehetőségét. Ebben az esetben az adóhatóság az állam nevében követel, és
szükség szerint végrehajt; az illeték alanya a saját nevében köteles helytállni. A jogsértés ténye olyan szabályozási
kérdéseket vet fel, amelyek fel sem merülnek jogkövető magatartás esetén. Az illetékelőleget be nem fizető alanyok
magatartása alapjaiban sérti a költségvetést. Az illetékelőleg jogszerű teljesítése a szankciókat kizárja és megszünteti
az állami követelést, hiszen a költségvetésbe befolyt a kiszabott pénzösszeg. A befizetést követően a költségvetés
sérelmének a kockázata mérsékelt a befizetés elmaradásához képest. Az a mozzanat tehát, amellyel az illetékelőleg
alanya jogsértővé válik, alapjaiban téríti el e személy státuszát ahhoz az illetékelőleg-alanyhoz képest, aki/amely
jogszerűen teljesített. A visszatérítési kérelem esetében az igények ellentétesen jelentkeznek. Az állam tartozik,
az illeték alanya követel.
[71] Az előbb említett két pozíció nem cserélhető fel tetszőlegesen egymással. Az elévülési szabályok ugyanis eltérően
érvényesülnek attól függően, hogy előlegkiszabásra jogszerűen bejelentett vagy jogszerűtlenül bejelenteni
elmulasztott helyzetről van-e szó. Az illetékelőleg megállapításának az elévülése fő szabály szerint akkor vette
kezdetét, amikor az illetékelőleg tárgyát képező vagyonszerzést az adóhatóság számára bejelentették [lásd az Itv. 86. §
(1) bekezdését, illetve az az alapján alkalmazandó Art. 164. § (4) bekezdését].
[72] Így szerzett ugyanis tudomást az adóhatóság arról, hogy olyan ügyletet kötöttek a felek, amely alapján az illetékelőleg
kiszabásának helye lehet. Az illetékelőleg megállapításának elévülése mindaddig nem vette tehát kezdetét, amíg
a bejelentést a szerző fél meg nem tette. Ennek megfelelően időben korlátlan kötelezettség terhelte a vagyonátruházási
illetékelőleg alanyát a jogszerűtlen állapot fenntartása során mindvégig. Ehhez igazodott az Itv. 79. § (2) bekezdésének
első tagmondata. A meg nem fizetett illetékelőleg bármikor törölhető volt. Ha egy időben jelentette be a szerző fél
az illetékelőleg-fizetési kötelezettséget keletkeztető és megszüntető jogcímet, akkor bármeddig megállapítható
és törölhető volt a fizetési kötelezettsége. Ezzel szemben a visszatérítési pozícióban lévő alanynak már az ötéves
elévülési időn belül megállapították a fizetési kötelezettségét, és azt önként vagy végrehajtás útján teljesítette is.
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Ezzel a szabállyal pedig az állt összhangban, hogy a visszatérítési igény érvényesítésére rendelkezésre álló idő sem
volt korlátlan. A megfizetést követő öt éven belül volt kérelmezhető.
Lényeges tényező az is, hogy a költségvetés pénzfogalmi egyensúlyát a be nem fizetett illetékelőleg törlése nem
érinti. Ezzel szemben a befizetett illetékelőleg kiutalása kiadásként jelentkezik.
A fentiek tükrében az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy a törlésre jogosult vagyonátruházási illetékelőlegfizetési kötelezettség alanyai nincsenek azonos csoportban a visszatérítésre jogosult alanyokkal e kérelmekre nyitva
álló határidő szempontjából, mert erősebbek köztük az elválasztó, mint az összekötő tényezők.
Az Alkotmánybíróság hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az előzőekből az is egyenesen következik, hogy a kérelemre
nyitva álló határidő szempontjából a visszatérítésre jogosult alanyok homogén csoportot alkotnak. Mindazon
ismérvek, amelyek elválasztják e személyeket a törlésre jogosultaktól, ugyanolyan erősen össze is kötik őket/azokat.
Mindannyian az illetékelőleg alanyai, jogszerűen jártak el, befizették a kiszabott összeget, ezzel a törvényi határidő
kezdetét vette, majd megnyílt a visszatérítéshez való joguk, amit kérelem benyújtásával érvényesíteni is kívántak.
Az egyetlen megkülönböztető ismérv közöttük a kérelem benyújtásának az időpontja, ami teljes mértékben eseti
jellegű jogi tény. Ez az időpont annak esetlegessége miatt nem alkalmas arra, hogy az Alkotmánybíróság csoportképző
ismérvként kezelje. Összehasonlítható egymással például az a személy, aki az ötödik év utolsó napján, és az, aki a rá
következő napon nyújtja be az illetékelőleg visszatérítésére irányuló kérelmét. Ezért az Alkotmánybíróságnak azt kellett
vizsgálnia a következő alpontban, hogy a visszatérítési kérelemre jogosult vagyonátruházási illetékelőleg-fizetési
kötelezettséggel terhelt alanyok homogén csoportján belül az ötéves határidő önkényesen tesz-e különbséget, vagy
a megkülönböztetésnek van tárgyilagos mérlegelés szerinti észszerű indoka.
3.3. Az Alkotmánybíróság abból indult ki, hogy a jogalkotót széles mozgástér illeti meg a visszatérítési kérelem
időbeli korlátjának a meghatározása tekintetében. A jogszabályban lefektetett objektív határidő csak szélsőséges
esetben tekinthető önkényesnek a közpénzügyi jogviszonyokban. Az észszerűség értékelését azokra a szempontokra
figyelemmel szükséges elvégezni, amelyeket az Alkotmánybíróság kibontott eddigi gyakorlatában és összefoglalt
a jelen határozat IV/2.3. pontjában (Indokolás [64]).
Az illetékelőleg visszatérítésére szóló igény megnyílta az a nap, amikor teljesül a visszatérítési kérelem benyújtásának
valamely jogcíme. A jelen esetben ez az indítványozó és az új tulajdonos közti megegyezés megkötésének az időpontja
volt, amely nem lehetett korábbi, mint a felszámolási eljárás lezárása, hiszen ennek az eljárásnak a befejezésével vált
ismertté az, hogy ki szerez tulajdont az illetékelőleg tárgyán, kivel köthet joghatályos megállapodást az indítványozó
(a kérelmező). Az Itv. 79. § (2) bekezdésének második mondata szerinti határidő viszont nem az igénylési lehetőség
megnyíltakor vette kezdetét, hanem akkor, amikor az illetékelőleget befizették. Annak ellenére sem kapcsolódott
hozzá nyugvás, megszakadás vagy meghosszabbodás, hogy a magánjogi jogviszony (ingatlan adásvétele) és az arra
épülő illetékjogviszony sem fejeződött be a kiszabott előleg befizetésével.
A vagyonátruházási illetékelőleg-fizetési kötelezettséggel terhelt alanyok és az állam közti közpénzügyi jogviszony
lényeges sajátossága volt, hogy egy teljesedésbe még nem ment jogügylethez kapcsolódott a közteher, ahogyan arra
az előbb már utalt az Alkotmánybíróság. Tulajdonképpen a vagyonátruházási illeték megfizetésének előrehozataláról
volt szó, aminek az intézményesítését a költségvetés bevételi érdeke hívta életre. A jogalkotó nem tartotta elegendőnek
a vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettséget, amelyet ténylegesen csak a tulajdonjog bejegyzését követően kell
teljesíteni. Az ingatlan tulajdonjogának megszerzése még folyamatban volt, de már fizetni kellett illetékelőleget
a vagyonszerzés kilátásba helyezése okán, miközben az illetékelőleg alanyának hatókörén kívül állt a felszámolási
eljárás befejezése. E közpénzügyi jogviszony lényeges sajátosságát nem képezte le a jogalkotó, hiszen nem vette
figyelembe azt, hogy a kérelemre nyitva álló határidő akár úgy is eltelhet az állami közhatalom keretében zajló
felszámolási eljárás elhúzódása miatt, hogy az indítványozó számára önhibáján kívül nem nyílik jogszerű lehetőség
igénye érvényesítésére.
Az illetékelőleget jogszerűen teljesítő alanyok és az állam közti egyensúly megőrzése körében az Alkotmánybíróság
rámutat arra, hogy az előleget befizető alanyok már csak úgy veszélyeztethetik a költségvetést, ha jogosulatlanul
nyújtanak be visszatérítési kérelmet. A kiszabott összeg ugyanis már bekerült az államkasszába. A közpénzügyi érdek
csak akkor sérülhet, ha a kérelmet elbíráló hatóság teljesíti a jogszerűtlen igényt. A jogbiztonság és az időmúlás
bizonyítást nehezítő hatása valóban amellett szól, hogy a kérelem időben behatárolt legyen. Az egyensúlyt
a szabályozásban az a kettősség bontotta meg, hogy a jogalkotó nem vette figyelembe, hogy a közhatalom birtokában
folytatott felszámolási eljárás elhúzódása vezethet úgy a visszatérítési igény végleges elvesztéséhez, hogy a kérelmet
megalapozó jogcímet egy (ingatlanügyi) hatóság határozata igazolja közokiratként. Az állam a fenti szituációban
maga akadályozza az alanyi jog érvényesítését.
Az előzőek miatt az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy az illetékelőleget jogszerűen teljesítő alanyok és
az állam közti egyensúlyt a szabályozás nem biztosította, hiszen a kiszabott előleg befizetése mérsékelte a költségvetési
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kockázatot, továbbá a felszámolási eljárás közhatalmi jellege és a visszatérítési kérelem jogcímének közokirattal való
igazolása enyhítette az időmúlás jogbiztonságra és bizonyításra gyakorolt kedvezőtlen hatását. Ezeket azonban
a sérelmezett szabályozás nem értékelte megfelelően.
[81] 3.4. Az eddigieket az Alkotmánybíróság összességében értékelve megállapította, hogy a sérelmezett
szabályozás észszerű indok nélkül tett különbséget a visszatérítésre jogosult alanyok homogén csoportján belül.
Az Itv. 2012. december 31-ig hatályos 79. § (2) bekezdésének második tagmondata ugyanis elszakadt mindegyik
követelménytől, amely a diszkrimináció tilalmából az alanyi jog érvényesíthetőségét időben korlátozó közpénzügyi
határidőre nézve következik. A már hatálytalan szabály tehát azért lépte túl a jogalkotó számára mindig is nyitva álló
széles mérlegelési mozgásteret, mert egyszerre volt megállapítható, hogy a határidő az igénylési lehetőség megnyílta
előtt vette kezdetét; figyelmen kívül hagyta az illetékjogviszony lényeges sajátosságát; megbontotta e jogviszony
felei közti egyensúlyt; mindeközben a kiszabott illetékelőleg visszatérítésére jogosult alany hatókörén kívül állt
a felszámolási eljárás befejezésének időpontja. Ezek miatt a támadott rendelkezés szélsőséges volt.
[82] Miután a sérelmezett eljárási szabály nem elégíti ki a rá vonatkozó speciális alkotmányossági követelményeket {lásd:
a határozat indokolásának IV/2.3. pontja (Indokolás [64])}, az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy
a törvényhozó az illetékelőleg-visszatérítésre jogosult homogén személyi kör egy részét hátrányosabb helyzetbe
hozta, mint a másikat, és ennek nincs a tárgyilagos mérlegelés szerinti észszerű indoka.
[83] 4. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Itv. 2012. december 31-ig hatályos 79. §
(2) bekezdésének második tagmondata ellentétes volt az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésével, és – az Abtv. 50. §
(1) bekezdése alapján tanácsban eljárva – a rendelkező rész 1. pontjában írtak szerint döntött.
[84] 4.1. Az Abtv. 45. § (2) bekezdése szerint, ha az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezés vagy alkotmányjogi panasz
alapján semmisít meg egyedi ügyben alkalmazott jogszabályt, a megsemmisített jogszabály az Alkotmánybíróság
eljárására okot adó ügyben nem alkalmazható. A támadott rendelkezés alaptörvény-ellenességének a megállapítása
is a törvény erejénél fogva vonja maga után az alkalmazási tilalmat az alkotmánybírósági eljárás alapjául szolgáló
ügyben, ezért erről az Alkotmánybíróságnak külön nem kellett rendelkeznie {lásd: 36/2013. (XII. 5.) AB határozat,
Indokolás [62]; 32/2017. (XII. 6.) AB határozat, Indokolás [36]}. Az alkalmazási tilalom nem okoz jogbizonytalanságot.
A kizárt rendelkezés helyébe az Itv. alapján az a rendelkezés lép, miszerint a túlfizetés visszaigényléséhez való jog
– ha törvény másként nem rendelkezik – annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el,
amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Ez található meg az Art. 2012. december 31-ig hatályos 164. §
(4) bekezdésében és a jelenleg hatályos adóeljárási törvényben is [lásd: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
202. § (1) bekezdése]. Az Itv. 79. § (2) bekezdésének második tagmondata volt az a kivételes szabály, amely kimerítette
azt a feltételt, hogy „ha törvény másként nem rendelkezik”. Ennek hiányában a fő szabály szerint veszi kezdetét
a visszatérítés határideje.
[85] 4.2. Az ugyanilyen tárgyú ügyekben való általános alkalmazási tilalmat az Alkotmánybíróság az Abtv. 45. §
(4) bekezdése alapján az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésének védelme érdekében rendelte el a rendelkező rész
2. pontja szerint.
[86] 4.3. Az indítványozó a tulajdonhoz való jog sérelmére is hivatkozott [Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdés].
Az Alkotmánybíróságnak azonban nem kellett lefolytatnia ezzel összefüggésben az alkotmányossági felülvizsgálatot,
mert az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésének a sérelme miatt a támadott rendelkezés alaptörvény-ellenességéről
határozott. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint ugyanis, „[h]a az indítvánnyal támadott jogszabályt
vagy annak részét az Alaptörvény valamely rendelkezésébe ütközőnek minősíti, és ezért azt megsemmisíti, akkor
a további alaptörvényi rendelkezés esetleges sérelmét – a már megsemmisített jogszabályi rendelkezéssel
összefüggésben – érdemben nem vizsgálja” {7/2017. (IV. 18.) AB határozat, Indokolás [31]; ugyanezt lásd például:
18/2016. (X. 20.) AB határozat, Indokolás [21]; 4/2016. (III. 1.) AB határozat, Indokolás [38]; 21/2017. (IX. 11.) AB határozat,
Indokolás [24]}. Ugyanez vonatkozik azokra a döntésekre is, amelyek az alaptörvény-ellenességet megállapítják, de
a megsemmisítést nem rendelik el.

V.
[87] Az Alkotmánybíróság a határozat Magyar Közlönyben történő közzétételét az Abtv. 44. § (1) bekezdésének második
mondata alapján, az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdésének értelmezésére tekintettel rendelte el.
Budapest, 2019. november 19.
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Dr. Salamon László alkotmánybíró különvéleménye
[88] A határozat rendelkező részének 1. és 2. pontját nem tudtam támogatni, mert álláspontom szerint az indítvány ezen
rendelkező részi pontok által érintett részében is az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdésében foglalt tilalmi körbe esik.
[89] Önmagában egyetértek azzal, hogy az Alkotmánybíróság a hatáskörét korlátozó alaptörvényi rendelkezést
megszorítóan értelmezi, de ez nem mehet el a grammatikai értelmezés olyan relativizálásáig, amit nézetem szerint
a határozat megvalósít.
[90] Az alaptörvényi rendelkezés más törvények mellett az „illetékekről szóló” törvény felülvizsgálatának korlátozását
mondja ki anélkül, hogy különbséget tenne anyagi és eljárási szabályok között. Így azt a disztinkciót, amit a megszorító
értelmezés kapcsán a határozat e tekintetben tartalmaz, és azt a következtetést, hogy „a kivételes szabály csak és
kizárólag azokra az Itv.-ben található rendelkezésekre vonatkozik, amelyek tartalmuk szerint anyagi illetékfizetési
kötelezettségről és ahhoz kapcsolódó törvényi tényállási elemekről rendelkezik”, nem látom az alaptörvényi
rendelkezéssel összhangban állónak.
[91] Az is külön kérdés lehet, hogy az elévülés szabálya anyagi vagy eljárási jogszabály-e (magát a jogintézményt anyagi
jogszabályok tartalmazzák), az azonban aligha vitatott, hogy az elévülés bekövetkezése anyagi jogi következményekkel
jár.
[92] A határozat indokolása szerint az Itv. 2012. december 31-ig hatályos 79. § (2) bekezdésének második mondatrésze
nem tartalmazott anyagi fizetési kötelezettséget. Ez a megállapítás önmagában igaz, viszont a határozat általam
vitatott rendelkezéseinek következtében a költségvetésnek keletkezik fizetési kötelezettsége. Az Alaptörvény
37. cikke (4) bekezdése – az alkotmányozónak az államháztartás egyensúlyát védő célja folytán – nézetem szerint
ezt is el kívánta kerülni, amikor az e bekezdésben felsorolt törvények alkotmányossági felülvizsgálatának lehetőségét
korlátozta.
[93] Kétségtelen, hogy a 37. cikk (4) bekezdésének az Alkotmánybíróság hatáskörét korlátozó szabálya olykor – amire akár
a jelen eset is példa lehetne – vezethet méltánytalanságra is, de az Alkotmánybíróság az Alaptörvény rendelkezésének
alkalmazásától ilyen – vélhetően kivételes – esetben sem tekinthet el.
[94] Csak a teljesség kedvéért utalok arra, hogy az indítványozó a felülvizsgálati eljárásban kérte, hogy a Kúria éljen
az Alkotmánybíróságnál a bírói kezdeményezés lehetőségével, melytől az az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdésére
hivatkozással elzárkózott. Jóllehet az Alaptörvény autentikus értelmezése az Alkotmánybíróság feladata, de
a bíróságoknak is szem előtt kell tartani az alaptörvényi rendelkezések érvényesülését. A Kúria ennek jegyében jutott
arra az általam is magamévá tett álláspontra, hogy az indítványozó által felülvizsgálni kért jogszabályok az Alaptörvény
37. cikk (4) bekezdésének tilalmi körébe esnek; a támadott normák felülvizsgálatára az Alkotmánybíróságnak nem
terjed ki a hatásköre.
Budapest, 2019. november 19.
Dr. Salamon László s. k.,
alkotmánybíró
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A pénzügyminiszter közleménye
a bérgarancia támogatás 2020. évi felső határáról
A Központi Statisztikai Hivatalnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 2019. évi 9. számában
megjelent közleménye alapján a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény
a)
7. § (1) bekezdése szerinti, a tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset
ötszörösének megfelelő összeg a 2020. évben 1 649 500 forint;
b)
7. § (2) bekezdése szerinti, a tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset
kétszeresének megfelelő összeg a 2020. évben 659 800 forint.

		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
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