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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 19/2015. (V. 29.) BM rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A központi költségvetésről szóló törvénynek a  Belügyminisztérium fejezetében eredeti előirányzatként 
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok, a  költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről 
szóló törvényeiben Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak 
jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványai, 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési 
év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § 
(5)  bekezdése szerinti felhasználási szabályait az  1.  melléklet, a  központi kezelésű előirányzatok felhasználási 
szabályait a 2. melléklet tartalmazza.

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

3. §  A Belügyi Alapok fejezeti kezelésű előirányzat vonatkozásában e rendelet
a) az Unió általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályokról és az  1605/2002 EK, Euratom tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és 
tanácsi rendelet;

b) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és 
a  bűnözés elleni küzdelem, valamint a  válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet;

c) a Menekültügyi, a  Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a  2000/381/EK tanácsi határozat 
módosításáról, valamint az  573/2007/EK és az  575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és 
a  2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 516/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet;

d) a Belső Biztonsági Alap részét képező, a  rendőrségi együttműködés,a bűnmegelőzés és a  bűnözés 
elleni küzdelem, valamint a  válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és  
a  2007/125/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 513/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet;

e) a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz 
létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 515/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

4. §  Hatályát veszti a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 19/2015. (V. 29.) BM rendelethez

 

	  
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

         
1 A B C D E F G H I J K L M N O 

2 Áht.  
azono-  

sító 

Cím  
név 

Al- 
cím  
név 

Jog- 
cím- 
csop. 

 
Jogcím név 

 

Előirányzat célja Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  
módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték 
Kezelő  
szerv 

Lebo-
nyo-  
lító 

szerv 

Európai 
uniós 

forrás-
ból 

finan-  
szíro-
zott 

költség-  
vetési  

támoga-  
tás 

közre-  
működő  
szerve-  

zete 

3  Fejezeti kezelésű előirányzatok           

4    Ágazati célfeladatok           

5 237778     Energia-racionalizálás Az előirányzat a miniszter irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek energia-racionalizálási 
rendszerének támogatására, valamint európai uniós 
forrásból megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek 
előkészítéséhez szükséges kiadások finanszírozására 
szolgál. 

a miniszter 
irányítása alá 
tartozó 
költségvetési 
szervek 

Az előirányzatból 
pályázat útján 
költségvetési 
támogatás nyújtható. 
 
 

Igen Egy összegben 
közvetlen 
kifizetéssel 

A támogatási 
szerződés 
hatálybalépésétől 
számított legfeljebb 
hat év.  

    

6 229825   Közrendvédelmi bírság Az előirányzaton a – központi költségvetést megillető – 
közrendvédelmi bírság címen befolyt bevételnek a 
Magyar Államkincstár felé történő továbbutalása 
történik. 

Magyar 
Államkincstár 

  Egy összegben 
és/vagy 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

     

7 284756     Európai Uniós és nemzetközi 
projektek/programok megvalósításához 
kapcsolódó kiadások 

Az előirányzat felhasználható 
1. a miniszter által vezetett minisztérium (a 
továbbiakban: minisztérium), a miniszterrel partnerségi 
megállapodást kötött szervezet vagy a miniszter 
irányítása alá tartozó költségvetési szerv, nemzetközi 
szervezet által megvalósított, az Európai Unió által az 
Új Széchenyi Terv operatív programjai keretében 
támogatott projektek, az Európai Gazdasági Térség és a 
Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci-Magyar 
Együttműködési Program és egyéb európai uniós 
forrásból támogatott projektek lebonyolításához - 
beleértve az Európai Unió által közvetlenül 
társfinanszírozott projektek pályázatához - szükséges 
kiadások megelőlegezésére, a szükséges önrész 
finanszírozására, valamint az európai uniós forrás 
terhére el nem számolható tételek finanszírozására, 
2. a miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó 
támogatási konstrukciók vagy projektek előkészítéséhez 
szükséges kiadások fedezetére, 

a) BM 
Igazgatás 
b) a minisz-
terrel partner-
ségi 
megállapo-
dást kötött 
szervezet,  
c) a miniszter 
irányítása alá 
tartozó 
költségvetési 
szervek, 

Az előirányzatból 
kérelem alapján - 
költségvetési 
támogatás nyújtható. 
 
 

Igen A költségvetési 
támogatás 
rendelkezésre 
bocsátása 
közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben és/vagy 
részletekben,  
vagy előirányzat-
átcsoportosítással 
történik. 
 
 
 
 

A Kedvezményezett a 
projektet kiíró 
támogató fél által 
jóváhagyott záró 
kifizetési kérelem 
alapján átutalt egyenleg 
kifizetésétől számított 
legfeljebb 30 napon 
belül köteles az 
Európai Unió által 
közvetlenül 
társfinanszírozott 
projektek pályázatához 
- szükséges kiadások 
megelőlegezésére 
kapott támogatást 
visszafizetni a 
Támogató részére. 
 

A b) esetében 
a támogatási 
szerződésben 
az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 
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3.  az Európai Migrációs Hálózat önrésze és az el nem 
számolható tételek finanszírozására. 

 

8 229814   Tűzvédelmi bírság és a biztosítók 
tűzvédelmi hozzájárulása  

Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett 
tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi 
hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése. Az 
előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi 
hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések 
pénzügytechnikai kezelése történik. 

Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal 
vagy az egyes 
biztosító 
társaságok 

  Egy összegben 
és/vagy 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel 
 

     

9 242701   Területrendezési feladatok  
 

 
Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A 
fejezeti kezelésű előirányzaton a maradvány 
pénzügytechnikai kezelése történik. 

XI. Miniszter-
elnökség 
fejezet 

  Egy összegben 
közvetlen 
kifizetéssel 

     

10 232698   Katasztrófa-elhárítási célelőirányzatok  Az előirányzat fedezetet biztosít a 2010. október 4-én 
történt vörösiszap-kiömlés védekezési és helyreállítási 
költségeire. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a 
katasztrófa-elhárítás során felmerülő költségekre és 
károkra, valamint a peres ügyek során felmerült 
kifizetésekre. A költségvetési maradvány felhasználása a 
kötelezettségvállalások jogosultjai részére történő 
kifizetéssel valósul meg. 

Központi 
költségvetési 
szervek, 
illetve a peres 
eljárásban 
részt vevő 
közreműködő 
szervezetek 

  Egy összegben 
és/vagy 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel 

     

11 256467   Vízkár elhárítási művek fejlesztési 
feladatai  

Az előirányzat a nem kielégítő védképességű elsőrendű 
árvízvédelmi művek védbiztonságának fejlesztését, 
térségükben az elvárható árvízvédelmi biztonság 
megteremtését, az árvizek kártételei elleni megelőző 
tevékenység biztosítását szolgálja. Az előirányzat 
terhére az árvízvédelem infrastrukturális fejlesztései, 
továbbá a projekt típusú beruházásokon túli egyedi 
töltéserősítési és védelmi képesség fokozási munkák 
valósíthatók meg. A költségvetési maradvány 
kifizetésére az elszámolások lezárását követően a 
visszafizetésre került, fel nem használt támogatásokra 
vonatkozó döntés függvényében kerül sor. 

Központi 
költségvetési 
szervek 

  Egy összegben 
és/vagy 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel 

     

12 256501     Víz-, környezeti és természeti 
katasztrófa kárelhárítás 

Az előirányzat felhasználható 
1. a központi költségvetési szervek, a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján az 
önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes 
mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó 
vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti 
katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, 
helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, 
a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve, a 
védekezési időszak elrendelésétől annak megszűnéséig a 
jégtörő hajók üzemeltetése során jelentkező költségeket, 
külön kormánydöntés alapján preventív feladatok 
elvégzésére, 
2. az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek 
biztosítására, 
3. az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a 
személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő 
járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet 
felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, 
valamint a károsodott eszközök visszapótlásával 
kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, 
tevékenységekre, 
4. a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és 
vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok 

központi 
költségvetési 
szervek, 
vízitársulatok, 
önkéntes 
tűzoltó 
egyesületek 
és önkéntes 
mentőszerve-
zetek 

Az előirányzat 
terhére kérelem útján 
egyedi döntéssel - 
támogatási szerződés 
vagy támogatói 
okirat keretében 
költségvetési 
támogatás nyújtható. 
 
 

Igen Egy összegben 
és/vagy 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel 
 
 

 A támogatási 
szerződésben 
az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki, a 
miniszter 
irányítása alatt 
álló központi 
költségvetési 
szerv 
kivételével. 
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saját erő költségeire,  
az előirányzatból nyújtott támogatást az 
irányító/középirányító szerv a védekezésben részt vevő 
irányított költségvetési szervek, továbbá a BM OKF az 
önkéntes tűzoltó és mentőszervezetek részére a 
támogatást továbbadhatja. 

13 221467   Vízügyi feladatok támogatása  
 
 

Az előirányzat célja a forgalomképes állami tulajdonú 
vízügyi létesítményekkel kapcsolatos állagmegóvási, 
fenntartási feladatok, szivattyútelepek üzemeltetési és 
karbantartási költségeinek finanszírozása, rendkívüli 
időjárás miatt szükséges kármegelőzési, védekezési, 
helyreállítási munkák elvégzése. Az előirányzat 
felhasználható a vízgazdálkodási társulatok európai 
uniós pályázatainak önerő részének finanszírozására is. 
A költségvetési maradvány kifizetésére a maradvány-
elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében 
kerül sor. 

Központi 
költségvetési 
szervek 

  Egy összegben 
és/vagy 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel 

     

14 279289   Őrbottyán és térsége csatorna- és 
szennyvízelvezetési rendszer kiépítése  

Az előirányzat célja az Őrbottyán és térsége csatorna- és 
szennyvíz-elvezetési rendszer kiépítésének támogatása. 
A költségvetési maradvány felhasználása a 
kötelezettségvállalás jogosultja részére történő 
kifizetéssel valósul meg. 

Beruházási, 
Műszaki 
Fejlesztési, 
Sportüzemel-
tetési és 
Közbeszer-
zési Zrt. 

  Közvetlen 
kifizetéssel számla 
ellenében 

     

15 333240   Technikai azonosító maradvány 
rendezéséhez  

Az előirányzat célja a maradvány rendezésének 
technikai lebonyolítása. 

         

16 347762     Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatások 

Az előirányzat felhasználási célja: 
1. az általános nyomtatványkitöltő űrlap benyújtás 
támogatási szolgáltatás és a kapcsolódó szolgáltatásokat 
biztosító szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatás működtetését biztosító rendszer 
üzemeltetése, az ezzel közvetlenül összefüggő feladatok 
ellátása, az EU elektronikus ügyintézési folyamataiba 
való bekapcsolódás,  valamint a Kormányzati Portál, az 
Ügyfélkapu (1-2), az Elektronikus adó- és 
járulékbevallás, a Kormányzati Ügyfél-tájékoztató 
Központ, az eLevéltár, illetve az Informatikai Biztonsági 
Központ és a Központi azonosító, hitelesítő rendszer 
működtetésének biztosítása, 
2. a Védelemszervezési rendszer fenntartási 
kötelezettségeinek biztosítása, valamint a Védelem és 
biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési 
program finanszírozása, 
3. a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 
28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. 
mellékletében meghatározott Nemzetközi Távközlési 
Gerinchálózat (a továbbiakban: NTG), Zártcélú 
Rendészeti Hálózat, Köznet, hálózatok működtetése, 
4. a készenléti szervek biztonságos, gyors, elektronikus 
kommunikációját biztosító rendszer (EDR rendszer) 
üzemeltetésének biztosítása, 
5. a központosított informatikai és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtásának, az igénybevevők 
informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő 
ellátásának, valamint az ilyen eszközök működtetésének 
biztosítása a központosított informatikai és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet alapján, 

az 1-22. 
pontok  
tekintetében a 
Kormány által 
kijelölt 
kormányzati 
célú 
hírközlési 
szolgáltató   
illetve  a 2, 7, 
8, 9, 10, 12, 
15, 17, 21, 22.  
pontoknál, 
egyes 
feladatok 
tekintetében a  
Közigazgatási 
és 
Elektronikus 
Közszolgálta-
tások 
Központi 
Hivatala is; a 
4. pont 
esetében a 
Pro-M 
Professzioná-
lis Mobilrádió 
Zrt. 

Az előirányzat 
terhére támogatási 
kérelem alapján 
költségvetési 
támogatás nyújtható.  
 
 

Igen Az 1- 22. pontok 
esetében a 
rendelkezésre 
bocsátás teljesítés 
arányosan, 
közvetlen 
kifizetéssel 
költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben és/ 
vagy részletekben 
történik; 
közszolgáltatási 
szerződés, 
szolgáltatási 
szerződés, 
támogatási 
szerződés vagy 
egyéb polgári jogi 
szerződés 
keretében. 
A 2., 7., 8., 9., 10., 
12., 15., 17., 21. és 
22. pontja szerinti 
feladattal 
összefüggésben a 
Közigazgatási és 
Elektronikus 
Közszolgáltatások 
Központi Hivatala 
jogszabály szerint 
végzett feladatai 
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6. a Korm. rendeletben foglaltak értelmében indított 
Nemzeti Közigazgatási Kommunikációs Infrastruktúra 
projekt I. szakaszának megvalósításával az EKG (NTG) 
gerinchálózat felhordó hálózatainak biztosítása és ennek 
finanszírozása, 
7. az Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer 
(EFER) működtetésének biztosítása, 
8. az elektronikus kormányzással és a közigazgatási 
informatikával kapcsolatos kormányzati feladatok 
ellátásában történő közreműködés biztosítása, 
9. a közigazgatási informatikai biztonsági politika, az 
ellenőrzési rendszer és a megvalósításához szükséges 
alapfeltételek, valamint szabályozás kidolgozásában 
történő részvétel biztosítása, 
10. a központi költségvetési szervek informatikai 
rendszerei szolgáltatásainak és biztonságos 
üzemeltetésének fejlesztése, és az ehhez kapcsolódó 
információs társadalmi szolgáltatások technikai 
támogatása, 
11. a technikai védelmi, megelőző és felvilágosító 
tevékenység finanszírozása, 
12. az informatikai és a hálózatbiztonságra, valamint a 
kritikus információs infrastruktúrák védelmére 
vonatkozó stratégiák és szabályozások előkészítésében 
való részvétel biztosítása, 
13. a hálózatbiztonsági feladatok ellátásának 
finanszírozása, 
14. a kormányzati információtechnológiai és 
hálózatbiztonsági információ-megosztási, incidens-
kezelési együttműködési munkacsoport 
tevékenységének támogatása, 
15. a miniszter információs rendszerek biztonságával 
összefüggő tevékenységének, feladatának ellátásához 
támogatás nyújtása, 
16. azoknak a szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatásoknak a biztosítása, amelyek szolgáltatója a 
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a 
továbbiakban: NISZ Zrt.), 
17. a „Kormányzati Felhő” infrastruktúra rendszer, 
beleértve az infrastruktúra szolgáltatás biztosítása, 
18. a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs 
Rendszer (FAIR) üzemeltetése, 
19. az Egységes Központi Elektronikus Irat- és 
Dokumentumkezelési Rendszer üzemeltetése, 
20. az európai uniós projektek önrész támogatása, 
21. az elektronikus központi érkeztető rendszer (EKÉR) 
működtetésének biztosítása, 
22. egyéb, a kormányzati központosított informatikával 
és telekommunikációval kapcsolatos feladatok 
megvalósítása. 

finanszírozására az 
előirányzat terhére 
előirányzat-
átcsoportosítás 
hajtható végre.  
 
 

17 281912     Regionális víziközmű rendszerek 
állami kötelezettségei és a pályázati 
fejlesztéséhez szükséges önerő 

Az előirányzatból jogszabály alapján az államra, mint 
tulajdonosra háruló kötelezettségek teljesítésének 
pénzügyi fedezetére nyújtható támogatás, amely a 
többségi állami tulajdonú regionális rendszereken helyi 
önkormányzatokkal közös vagy önálló pályázatként az 
Új Széchenyi Terv keretében történő fejlesztéseknek az 
állami részre jutó arány önerő-fizetési kötelezettség 
finanszírozására használható. 

Országos 
Vízügyi 
Főigazgató-
ság  

Az előirányzat 
terhére kérelem 
alapján meghozott 
egyedi döntéssel 
költségvetési 
támogatás nyújtható. 
 

Igen  Egy összegben és / 
vagy részletekben, 
előirányzat-
átcsoportosítással 
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18 031721     Balatoni regionális víziközmű-hálózat 

fejlesztése 
Az előirányzat a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési 
Programra alapozott, 2005. évben átdolgozott Balaton 
térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása 
fejlesztési koncepcióban prognosztizált beruházások 
támogatására használható fel. 

Országos 
Vízügyi 
Főigazgató-
ság  

Az előirányzat 
terhére kérelem 
alapján meghozott 
egyedi döntéssel 
költségvetési 
támogatás nyújtható. 
 

Igen Egy összegben és 
/vagy részletekben, 
előirányzat-
átcsoportosítással 

     

19 256478     Ivóvízbázis-védelmi Program 
végrehajtása 

Az előirányzat az 1996-ban megkezdett vízbázisvédelmi 
célprogram végrehajtására vonatkozó jogszabályokban 
és az Európai Unió Víz Keretirányelvében 
meghatározott célokra használható fel. 

Országos 
Vízügyi 
Főigazgató-
ság és a 
vízügyi 
igazgatóságok 

Az előirányzat 
terhére kérelem 
alapján meghozott 
egyedi döntéssel 
költségvetési 
támogatás nyújtható. 

 

Igen Egy összegben és 
/vagy részletekben, 
előirányzat-
átcsoportosítással 

     

20 256489      Ivóvíz-minőség javító program Az előirányzat a vízellátás biztonságát növelő 
fejlesztések és az ivóvízminőség-javító beruházások 
megvalósítására használható fel. Az előirányzat 
támogatja az Almásfüzitő, Kocs, Nagyigmánd területén 
az egészséges ivóvízellátást biztosító távvezeték, illetve 
a Nyirád-darvastói vízátvezetést megvalósító távvezeték 
kiépítését. 

Országos 
Vízügyi 
Főigazgató-
ság  

Az előirányzat 
terhére kérelem 
alapján meghozott 
egyedi döntéssel 
költségvetési 
támogatás nyújtható 

 

 
 
Igen 

Egy összegben és 
/vagy részletekben,  
előirányzat-
átcsoportosítással 

     

21    Alapítványok és társadalmi önszerveződések 
támogatása 

          

22      Társadalmi önszerveződések 
támogatása 

          

23 251212        Országos Polgárőr Szövetség Az előirányzat az Országos Polgárőr Szövetség 
alapszabályában meghatározott feladatához kapcsolódó 
arányos működési költségeire használható fel, amely 
támogatást az Országos Polgárőr Szövetség a támogatást 
nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. 

Országos 
Polgárőr 
Szövetség 

Az előirányzat 
terhére kérelem 
alapján meghozott 
egyedi döntéssel 
költségvetési 
támogatás nyújtható. 
Az előirányzat 
felhasználása a 
polgárőrségről és a 
polgárőri 
tevékenység 
szabályairól szóló 
törvény 
felhatalmazása 
alapján kiadott, a 
költségvetési 
támogatás 
elosztásának 
részletes szabályaira 
vonatkozó miniszteri 
rendelet alapján 
történik. 
 

Igen Részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel 
 

 A támogatási 
szerződésben 
az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 
 
 

   

24 029054       Önkéntes tűzoltó egyesületek és 
mentőszervezetek támogatása 

Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás 
nyújtása útján történik. Az előirányzat 
1.  az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek 
feladataihoz kapcsolódó működési és felhalmozási 
költségek finanszírozására, 
2.   műszaki-technikai és informatikai fejlesztésre, 
valamint 
3.  az önkéntes tűzoltók és mentőszervezetek tagjainak 
oktatására 

BM Országos 
Katasztrófa-
védelmi 
Főigazgató-
ság  
és az 
irányítása alá 
tartozó 
költségvetési 

A BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság és az 
irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek 
részére 
átcsoportosított 
előirányzatból a 
költségvetési 

Igen Előirányzat 
átcsoportosítással  
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használható fel.  
 

szervek támogatás pályázat 
útján, támogatási 
szerződés vagy 
támogatói okirat 
keretében kerül 
rendelkezésre 
bocsátásra a végső 
kifizetésben 
részesülők részére. 

25 302980       Társadalmi szervezetek, 
alapítványok támogatása 

1. Az előirányzat a Nemzedékek Biztonságáért 
Alapítvány támogatására 29,0 millió forint összegig 
használható fel. A költségvetési támogatás célja a 
belügyi és rendvédelmi szervek dolgozói és azok 
családtagjai, valamint a belügyi nyugdíjasok részére 
szervezett, az alapítói okirat céljaihoz igazodó 
különböző szakmai, egészségmegőrző, sport- és 
kulturális programok, rendezvények táborok támogatása. 
2.   Az előirányzat a Magyar Polgári Védelmi Szövetség 
támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel, 
amely támogatást a Magyar Polgári Védelmi Szövetség 
nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. A 
költségvetési támogatás a lakosság, az ifjúság, a polgári 
védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők 
és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, a 
„Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekt 
időarányos végrehajtására, továbbá a szervezet BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a 
továbbiakban: BM OKF) főigazgatója által jóváhagyott 
éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az 
állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának 
védelméhez való hozzájárulás céljára használható fel. 
3.  Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség és 
megyei szervezetei támogatására 50 millió forint 
összegig használható fel, amely támogatást a  Magyar 
Tűzoltó Szövetség nyilvántartott tagjai részére 
továbbadhatja. A költségvetési támogatás, a Magyar 
Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei alapító 
okiratában, a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott 
éves munkatervében meghatározott feladataira, és az 
általuk szervezett rendezvények megvalósítására 
fordítható. 
4.  Az előirányzat az Önkéntes Tűzoltóságok Országos 
Szövetségének és a Létesítményi Tűzoltóságok 
Országos Szövetségének támogatására 10,0 millió forint 
összegig használható fel, amelyet az Önkéntes 
Tűzoltóságok Országos Szövetség és a Létesítményi 
Tűzoltóságok Országos Szövetség nyilvántartott tagjai 
részére továbbadhatja. A költségvetési támogatás célja a 
két szövetségnek a BM OKF főigazgatója által 
jóváhagyott éves munkatervében meghatározott 
feladatok, és az általuk szervezett rendezvények 
megvalósításának támogatása, továbbá az egyéb 
feladataik végrehajtásának elősegítése. 
5.  Az előirányzat a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetsége, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos 
Érdekszövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, 

a) Nemze-
dékek Biz-
tonságáért 
Alapítvány; 
b) Magyar 
Polgári 
Védelmi 
Szövetség; 
c) Magyar 
Tűzoltó 
Szövetség; 
d) Önkéntes 
Tűzoltóságok 
Országos 
Szövetsége; 
e) Léte-
sítményi 
Tűzoltóságok 
Országos 
Szövetsége;  
f) Települési 
Önkormány-
zatok 
Országos 
Szövetsége; 
fa) Magyar 
Önkormány-
zatok 
Szövetsége; 
fb) Megyei 
Önkormány-
zatok 
Országos 
Szövetsége; 
fc) Kisvárosi 
Önkormány-
zatok 
Országos 
Érdekszövets
ége;  
fd) Magyar 
Faluszövet-
ség;  
fe) Községek, 
Kistelepülé-
sek és 
Kistérségek 
Országos 
Önkormány-

Kérelem alapján 
meghozott egyedi 
döntéssel 
költségvetési 
támogatás nyújtható. 
 
 

Igen, 
kivéve 
a g) 
pont 
eseté-
ben 

Egy összegben 
és/vagy 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel  
 

 A támogatási 
szerződésben 
az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 
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Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati 
Szövetsége és a Megyei Jogú Városok Szövetsége 
együttes támogatására 9,0 millió forint összegig 
használható fel. A költségvetési támogatás célja más 
nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerése, 
átvétele, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése. 
6.  Az előirányzat a Rádiós Segélyhívó és 
Infokommunikációs Országos Egyesület támogatására 
35,0 millió forint összegig használható fel. A 
költségvetési támogatás célja a Rádiós Segélyhívó és 
Infokommunikációs Országos Egyesület 
alapszabályában meghatározott közfeladatok ellátása, 
különös tekintettel a dunai, tiszai és balatoni információs 
és segélyhívó rendszerek állami feladatként jelentkező 
működtetésére, karbantartására és korszerűsítésére, 
továbbá új rendszerek kialakítása, üzemeltetési 
költségeinek finanszírozása. 
7.  Az előirányzat a Magyar Rendészeti Sportszövetség 
támogatására 24,0 millió forint összegig használható fel, 
amelyet a Magyar Rendészeti Sportszövetség 
nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. A 
költségvetési támogatás a Magyar Rendészeti 
Sportszövetség alapító okiratában meghatározott 
feladatok megvalósulásának elősegítésére, ezen belül a 
nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, a 
sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos 
kiadásokra, továbbá az európai és nemzetközi rendőr 
sportszövetségben való tagság tagdíjfizetésére biztosít 
fedezetet. 
8.  Az előirányzat a Szertelen-kék Alapítvány 
támogatására 5,0 millió forint összegig használható fel. 
A költségvetési támogatás célja a Szertelen-kék 
Alapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok 
megvalósulásának elősegítése.   

zati 
Szövetsége; 
ff) Megyei 
Jogú Városok 
Szövetsége 
g) Rádiós 
Segélyhívó és 
Infokommu-
nikációs 
Országos 
Egyesület;  
h) Magyar 
Rendészeti 
Sportszövet-
ség; i) 
Szertelen-kék 
Alapítvány  
 
 

26 271678    Közösségi programok  Az előirányzat célja 
a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv 
vagy nemzetközi szervezet által önállóan vagy 
együttesen megvalósított és az Európai Unió által 
társfinanszírozott projekt (EK-tematikus és egyéb uniós 
programok) uniós forrásból nem finanszírozható tételek 
fedezetének, saját forrásának biztosítása.  

BM Igazgatás   Egy összegben 
és/vagy 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel 

     

27    Szolidaritási programok           

28 277389     Európai Menekültügyi Alap Az Európai Menekültügyi Alap (a továbbiakban: EMA) 
a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása 
általános program keretében a 2008-2013-as időszakra 
az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 
2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2007. május 23-i 2007/573/EK 
európai parlamenti és a tanácsi határozatban foglaltak 
szerint használható fel. 
 

 
a) egyesület a 
párt 
kivételével, 
b) köztestület, 
c) egyházi 
jogi személy, 
d) alapítvány, 
e) köz-
alapítvány 
f) 
szövetkezet, 
g) jogi 
személyiség-
gel 

Az előirányzat 
felhasználása 
pályázati formában, 
a 2007-2013. közötti 
programozási 
időszakban a 
szolidaritási 
programokból 
származó 
támogatások 
felhasználásának 
alapvető 
szabályairól, 
intézményrendszeré-
ről, a pénzügyi 

 
Igen 

Egy összegben és / 
vagy részletekben,  
 közvetlen 
kifizetéssel  

 
 

 
A támogatási 
szerződésben 
az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 
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rendelkező 
egyéb 
szervezet, 
h) helyi 
önkormányzat 
i) nemzetiségi 
önkormányzat 
j) önkor-
mányzati 
társulás, 
k) költség-
vetési szerv, 
l) nemzetközi 
szervezet, 
m) kormány-
közi szervezet 
és 
n) gazdasági 
társaság 
abban az 
esetben, ha az 
általa 
végrehajtott 
projektet 
nonprofit 
módon hajtja 
végre. 
 

irányítási és 
kontrollrendszerekrő
l szóló 23/2012. (IV. 
29.) BM rendeletben 
szabályozott 
eljárásrend alapján 
történik. 
 
 

29 277390     Integrációs Alap A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” 
általános program keretében a 2007-2013-as időszakra a 
harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését 
segítő európai alap létrehozásáról szóló 2007. június 25-
i 2007/435/EK tanácsi határozat által létrehozott, a 
harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését 
segítő Integrációs Alap a különböző gazdasági, 
társadalmi, kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű 
harmadik országbeli állampolgárok tartózkodási 
feltételeinek teljesítéséhez, és az európai társadalmakba 
való beilleszkedésük megkönnyítését szolgáló 
tevékenységhez használható fel. 
 

 
a) egyesület a 
párt 
kivételével, 
b) köztestület, 
c) egyházi 
jogi személy, 
d) alapítvány, 
e) közalapít-
vány, 
f) 
szövetkezet, 
g) jogi 
személyiség-
gel 
rendelkező 
egyéb 
szervezet, 
h) helyi 
önkormány-
zat, 
i) nemzetiségi 
önkormány-
zat, 
j) önkormány-
zati társulás, 
k) költ-
ségvetési 
szerv, 
l) nemzetközi 

Az előirányzat 
felhasználása 
pályázati formában, 
a 2007-2013. közötti 
programozási 
időszakban a 
szolidaritási 
programokból 
származó 
támogatások 
felhasználásának 
alapvető 
szabályairól, 
intézményrendszerér
ől, a pénzügyi 
irányítási és 
kontrollrendszerekrő
l szóló 23/2012.  
(IV. 29.) BM 
rendelet alapján 
történik. 
 
 

 
Igen 

Egy összegben és / 
vagy részletekben  
 közvetlen kifizetés 

 
 

A támogatási 
szerződésben 
az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 
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szervezet, 
m) kor-
mányközi 
szervezet és 
n) gazdasági 
társaság 
abban az 
esetben, ha az 
általa 
végrehajtott 
projektet 
nonprofit 
módon hajtja 
végre. 
    

30 277401      Visszatérési Alap A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” 
általános program keretében a 2008-2013-as időszakra 
az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 2007. 
május 23-i 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozattal 2008. január 1. és 2013. december 31. 
közötti időbeli hatállyal létrehozott Visszatérési Alap 
felhasználási célja, hogy támogassa a tagállamoknak a 
visszatérés igazgatásának javítására tett erőfeszítéseit 
azok minden dimenziójában, az integrált igazgatás 
elvének alkalmazásával és a tagállamok által 
végrehajtandó közös intézkedések vagy a szolidaritás 
elve alapján a közösségi céloknak megfelelő nemzeti 
intézkedések előírásával, figyelembe véve az e területet 
érintő közösségi jogszabályokat, és teljes összhangban 
az alapvető jogokkal. 
 

 
a) egyesület a 
párt 
kivételével, 
b) köztestület, 
c) egyházi 
jogi személy, 
d) alapítvány, 
e) 
közalapítvány 
f) 
szövetkezet, 
g) jogi 
személyiség-
gel 
rendelkező 
egyéb 
szervezet, 
h) helyi 
önkormányzat 
i) nemzetiségi 
önkormányzat 
j) önkormány-
zati társulás, 
k) költ-
ségvetési 
szerv, 
l) nemzetközi 
szervezet, 
m) kor-
mányközi 
szervezet és 
n) gazdasági 
társaság 
abban az 
esetben, ha az 
általa 
végrehajtott 
projektet 
nonprofit 
módon hajtja 
végre. 
 

Az előirányzat 
felhasználása 
pályázati formában, 
a 2007-2013. közötti 
programozási 
időszakban a 
szolidaritási 
programokból 
származó  
támogatások 
felhasználásának 
alapvető 
szabályairól, 
intézményrendszerér
ől, a pénzügyi 
irányítási és 
kontrollrendszerekrő
l szóló 23/2012.  
(IV. 29.) BM 
rendelet alapján 
történik. 
 

 
Igen 

Egy összegben és / 
vagy részletekben,  
 közvetlen 
kifizetéssel 

 
 

 
A támogatási 
szerződésben 
az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 
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31 277412      Külső Határok Alap A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” 

általános program keretében a 2007-2013-as időszakra a 
Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 2007. május 
23-i 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozat által létrehozott Alap 

1. a külső határok ellenőrzése hatékonyságának 
javítása, 

2. a külső határok egységes határellenőrzési 
rendszerének kialakítása, 

3. a határforgalmi ellenőrzés hatékony 
menedzsmentje kialakítása, 

4. a releváns közösségi jogi aktusok egységes 
alkalmazására irányuló tevékenység, 

5. a konzuli szolgálatok menedzsmentje 
fejlesztésére irányuló tevékenységek 

6. finanszírozására használható fel. 
 

költségvetési 
szervek 

Az előirányzat 
felhasználása 
pályázati formában, 
a 2007-2013. közötti 
programozási 
időszakban a 
szolidaritási 
programokból 
származó 
támogatások 
felhasználásának 
alapvető 
szabályairól, 
intézményrendszeré-
ről, a pénzügyi 
irányítási és 
kontrollrendszerek-
ről szóló 23/2012. 
(IV. 29.) BM 
rendeletben 
szabályozott 
eljárásrend alapján 
történik. 
 

 
Igen 

Egy összegben és 
/vagy részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel 

 
 
 

       

32 283601      Szolidaritási programokhoz 
kapcsolódó technikai költségek 

Az előirányzat a 27-29. alcímben meghatározott 
pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, 
felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző 
intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges 
igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek 
finanszírozására használható fel. 
 

a)Belügy-
minisztérium 
Igazgatása 
b) Ellenőrzési 
Hatóság 

 jogszabály alapján 
vagy kérelemre 

Igen Egy összegben és / 
vagy részletekben,  

 közvetlen 
kifizetéssel.    
 
 
 

b) pont esetében 
fizetési felszólítás 
alapján 

    

33 302946      Szolidaritási programokhoz 
kapcsolódó céltartalék 

Az előirányzat terhére finanszírozhatóak a 27-29. 
alcímben meghatározott pénzügyi alapokhoz kapcsolódó 
visszafizetési kötelezettségek  

és az árfolyam-ingadozásból adódó veszteségek. 
 

 
a) Európai 
Bizottság 
b) 27.-29. 
fejezeti 
kezelésű 
előirányzatok 
részére  

 Az előirányzat 
felhasználása 
közvetlenül történik, 
az Európai Bizottság 
fizetési 
felszólításának 
teljesítésével.  
 

 
Igen 

Egy összegben és/ 
vagy részletekben,  
 közvetlen 
kifizetéssel vagy  

előirányzat-
átcsoportosítással  

     

34 232061    Önkormányzati tűzoltóságok normatív 
támogatása 

Az előirányzat célja az önkormányzati tűzoltóságok 
fenntartásával, működésével és fejlesztésével 
kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása az 
átvállalt feladattal arányban. 
 

önkormányzati 
tűzoltóságok  

A támogatás 
felhasználása a 
központi 
költségvetésről szóló 
törvény és az 
önkormányzati és 
létesítményi 
tűzoltóságokra, 
valamint a hivatásos 
tűzoltóság, 
önkormányzati 
tűzoltóság és 
önkéntes tűzoltó 
egyesület 
fenntartásához való 
hozzájárulásra 
vonatkozó 
szabályokról szóló 
kormányrendelet 

 Az előirányzat 
felhasználása a BM 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság  
kezdeményezése 
alapján történik, 
részletekben, 
időarányosan  
közvetlen 
kifizetéssel. 
Az előirányzatból 
támogatott 
önkormányzati 
tűzoltóság az éves 
támogatás 
összegéből 
legalább 6,0 millió 
forintot az átvállalt 

     



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 74. szám

 
6619

 

	  
alapján történik. Az 
előirányzat 
beruházási, felújítási 
célokra kizárólag 
abban az esetben 
fordítható, ha a 
fenntartáshoz és 
működéshez 
kapcsolódó kiadások 
fedezete a normatív 
támogatás terhére 
teljes mértékben 
biztosított. 
 

feladathoz 
kapcsolódó 
működési, 
üzemeltetési, 
fenntartási 
fejlesztési  
feltételek 
biztosítására 
köteles fordítani. 

35 270756    Duna Művész Együttesek támogatása Az előirányzat fedezetet nyújt a minisztérium és a Duna 
Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejövő 
támogatási szerződés keretében ellátandó kulturális 
közhasznú feladatok finanszírozására. 
A kedvezményezett a költségvetési támogatást a 
kulturális közhasznú feladatokkal összefüggő, valamint 
ennek végrehajtása érdekében felmerült közvetlen és 
közvetett költségek, ráfordítások finanszírozására 
használhatja fel. 

Duna Palota 
Kulturális 
Kiemelkedő-
en Közhasznú 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 

Az előirányzat 
terhére kérelem 
alapján meghozott 
egyedi döntéssel, 
költségvetési 
támogatás nyújtható 

 

Igen Részletekben 
közvetlen 
kifizetéssel 

 A támogatási 
szerződésben 
az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 
 
 

   

36 342684   Magyar Rendvédelmi Kar Az előirányzat célja a Magyar Rendvédelmi Kar 
működésének és szakmai köztestületi tevékenységének 
biztosítása, valamint alapszabályban foglalt egyéb 
feladatai ellátásának támogatása.  

a) Magyar 
Rendvédelmi 
Kar 
b) a miniszter 
vezetése vagy 
irányítása alá 
tartozó 
költségvetési 
szerv 

Az előirányzat 
terhére kérelem 
alapján meghozott 
egyedi döntéssel 
költségvetési 
támogatás nyújtható 
 

Igen Az a) esetben 
részletekben 
közvetlen 
kifizetéssel, 
b) esetben, ha a 
költségvetési 
támogatás 
hatékony 
felhasználása 
céljából szükséges, 
a költségvetési 
támogatás a 
miniszter vezetése 
vagy irányítása alá 
tartozó 
költségvetési szerv 
részére történő 
előirányzat-
átcsoportosítással 
történik 

 a) esetben a 
támogatási 
szerződésben 
az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 
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37 342695   A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 

feladatrendszerének támogatása 
Az előirányzat célja a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégiában rögzített feladatrendszer megvalósítási 
folyamatának beindítása és támogatása, valamint a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosítása. Az előirányzat a 
bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok 
készíttetésével, a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi 
gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével - így 
különösen hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, 
továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, 
publikációk, kiadványok elkészíttetése, honlap 
üzemeltetése -, lakossági felmérések, lakossági fórumok, 
pályázatok, kutatások, tanulmányok, képzési és oktatási 
anyagok megrendelésével, pilotprojektek 
kifejlesztésével, megvalósíttatásával, már bevált 
bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, 
továbbfejlesztésével, terjesztésével kapcsolatos 
kiadásokra kerül felhasználásra. 

 
a) költségve

tési szerv 
b) társadal-

mi 
szerveze-
tek 

c) gazdasági 
társasá-
gok 

d) alapít-
vány 

e) köztestü-
let 

f) polgári 
jogi 
társaság 

Az előirányzat 
terhére, kérelemre 
és/vagy pályázatra 
költségvetési 
támogatás nyújtható 
 
 
 

Igen Az a) esetben 
előirányzat terhére 
a BM Igazgatása és 
a feladat-
megvalósításban 
közreműködő 
központi 
költségvetési szerv 
javára előirányzat 
átcsoportosítás;  
 
A b) – f) esetekben  
egy összegben és/ 
vagy részletekben 
történő közvetlen 
kifizetés. 
 
Az előirányzat 
felhasználása 
visszterhes polgári 
jogi szerződés 
megkötésével is 
történhet  
 

 A b) – f) 
esetében  a 
támogatási 
szerződésben 
az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 
 
 

   

38    Belügyi Alapok           

39 342651     Belső Biztonsági Alap Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014-
2020-as időszakra a külső határok igazgatását, a közös 
uniós vízumpolitikát, a rendőri együttműködést, a 
szervezett bűnözés megelőzését és az ellene folyatott 
küzdelmet, valamint válságkezelést szolgáló 
tevékenység támogatására az Európai Parlament és a 
Tanács 513/2014/EU rendeletében és 515/2014/EU 
rendeletében meghatározottak szerint használható fel. 

a) egyesület a 
párt 
kivételével, 
b) köztestület, 
c) egyházi 
jogi személy, 
d) alapítvány, 
e) köz-
alapítvány, 
f) szövet-
kezet, 
g) jogi 
személyiség-
gel ren-
delkező egyéb 
szervezet, 
h) helyi 
önkormány-
zat, 
i) nemzetiségi 
önkormány-
zat, 
j) ön-
kormányza-ti 
társulás, 
k) költ-
ségvetési 
szerv, 
l) nemzetközi 
szervezet, 
m) kor-
mányközi 

I. A támogatás 
támogatási kérelem 
vagy egyedi kérelem 
alapján nyújtható. 

1) Közvetlen 
kijelöléssel kell 
kiválasztani azt a 
támogatási kérelmet, 
amelynek esetében az 
adott tevékenység 
jellege vagy a 
támogatás 
igénylőjének jogállása 
nem teszi lehetővé a 
nyílt eljárással történő 
kiválasztást, a 
tervezett 
tevékenységet a 
kedvezményezett 
jogszabályi 
felhatalmazás alapján, 
kizárólagos 
hatáskörrel látja el.  

2) Korlátozott 
eljárással kell 
kiválasztani azt a 
támogatási kérelmet, 
amelynek esetében az 
adott tevékenység 
vagy a megvalósító 
szervezet típusa annak 

Igen Egy összegben 
vagy részletekben,  

 A támogatási 
szerződésben 
az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 
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szervezet és 
n) gazdasági 
társaság 
 
 

szakmai vagy egyéb 
sajátossága miatt nem 
teszi lehetővé a nyílt 
eljárással vagy a 
közvetlen kijelöléssel 
történő kiválasztást. 

3) A Felelős Hatóság a 
kedvezményezett 
egyedi kérelmére a 
tervezés, kiválasztási 
eljárás, vagy a 
támogatási szerződés 
megkötésének 
időpontjában előre 
nem látható ok miatt a 
támogatási 
szerződésben rögzített 
uniós és hazai 
költségvetési 
támogatás összegét 
megemelheti 
(többlettámogatás) az 
esélyegyenlőség 
biztosítása mellett. 
Többlettámogatás 
nyújtásáról, valamint 
annak összegéről a 
Felelős Hatóság 
ellenőrzését követően 
a Felelős Személy 
dönt; az így megítélt 
többlettámogatás nem 
haladhatja meg a 
projekt teljes 
támogatási összegének 
25%-át. 

4) Az 1)-3) pontban 
meghatározott 
kivétellel a támogatás 
biztosítására nyílt 
projektkiválasztási 
eljárással kerülhet sor. 

5) Egyszerűsített nyílt 
eljárással kell 
kiválasztani a 
támogatási kérelmet, 
ha kizárólag a 
támogatást igénylő 
jogosultsága és a 
felhívásban előírt, 
mérlegelést nem 
igénylő értékelési 
szempontok 
vizsgálatára kerül sor, 
és nem állnak fenn a 
közvetlen kijelölés 
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feltételei. 
 

II. 
Beruházási célú 
projektek esetében a 
felhívásban 
meghatározottakat 
figyelembe véve 
költségvetési 
támogatásban az 
részesülhet, aki 
vállalja, hogy a 
beruházás teljes 
értéken történő 
elszámolása esetén a 
számviteli törvény 
szerinti aktiválástól 
számítva 
a) informatikai célú 
beruházás esetén 3 
évig, 
b) eszközbeszerzés 
esetén 5 évig, 
c) infrastrukturális 
beruházás, valamint 
az elszámolhatósági 
útmutatóban 
meghatározott 
eszközök esetén  
10 évig 
a megvalósított 
beruházást a projekt 
céljaival 
összhangban 
működteti. 

 
40 342662     Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 

Alap 
Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014-
2020-as időszakra a migrációs áramlások hatékony 
menedzselése érdekében a Közös Európai Menekültügyi 
Rendszer fejlesztését, a legális migrációnak és a 
harmadik országbeli migránsok hatékony 
integrációjának támogatását, a hatékony visszatérési 
stratégiák erősítését szolgáló tevékenységhez 
használható fel az Európai Parlament és a Tanács 
516/2014/EU rendeletében meghatározottak szerint 

a) egyesület a 
párt 
kivételével, 
b) köztestület, 
c) egyházi 
jogi személy, 
d) alapítvány, 
e) közalapít-
vány, 
f) 
szövetkezet, 
g) jogi 
személyiségg
el rendelkező 
egyéb 
szervezet, 
h) helyi 
önkormány-
zat, 
i) nemzetiségi 
önkormány-

I. A támogatás 
támogatási kérelem 
vagy egyedi kérelem 
alapján nyújtható. 

1) Közvetlen 
kijelöléssel kell 
kiválasztani azt a 
támogatási kérelmet, 
amelynek esetében az 
adott tevékenység 
jellege vagy a 
támogatás 
igénylőjének jogállása 
nem teszi lehetővé a 
nyílt eljárással történő 
kiválasztást, a 
tervezett 
tevékenységet a 
kedvezményezett 
jogszabályi 

Igen  Egy összegben 
vagy részletekben 

    A támogatási 
szerződésben 
az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 
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zat, 
j) önkormány-
zati társulás, 
k) költség-
vetési szerv, 
l) nemzetközi 
szervezet, 
m) kor-
mányközi 
szervezet és 
n) gazdasági 
társaság 
 
 

felhatalmazás alapján, 
kizárólagos 
hatáskörrel látja el.  

2) Korlátozott 
eljárással kell 
kiválasztani azt a 
támogatási kérelmet, 
amelynek esetében az 
adott tevékenység 
vagy a megvalósító 
szervezet típusa annak 
szakmai vagy egyéb 
sajátossága miatt nem 
teszi lehetővé a nyílt 
eljárással vagy a 
közvetlen kijelöléssel 
történő kiválasztást. 

3) A Felelős Hatóság a 
kedvezményezett 
egyedi kérelmére a 
tervezés, kiválasztási 
eljárás, vagy a 
támogatási szerződés 
megkötésének 
időpontjában előre 
nem látható ok miatt a 
támogatási 
szerződésben rögzített 
uniós és hazai 
költségvetési 
támogatás összegét 
megemelheti 
(többlettámogatás) az 
esélyegyenlőség 
biztosítása mellett. 
Többlettámogatás 
nyújtásáról, valamint 
annak összegéről a 
Felelős Hatóság 
ellenőrzését követően 
a Felelős Személy 
dönt; az így megítélt 
többlettámogatás nem 
haladhatja meg a 
projekt teljes 
támogatási összegének 
25%-át. 

4) Az 1)-3) pontban 
meghatározott 
kivétellel a támogatás 
biztosítására nyílt 
projektkiválasztási 
eljárással kerülhet sor. 

5) Egyszerűsített nyílt 
eljárással kell 
kiválasztani a 
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támogatási kérelmet, 
ha kizárólag a 
támogatást igénylő 
jogosultsága és a 
felhívásban előírt, 
mérlegelést nem 
igénylő értékelési 
szempontok 
vizsgálatára kerül sor, 
és nem állnak fenn a 
közvetlen kijelölés 
feltételei. 
 
II. 
Beruházási célú 
projektek esetében a 
felhívásban 
meghatározottakat 
figyelembe véve 
költségvetési 
támogatásban az 
részesülhet, aki 
vállalja, hogy a 
beruházás teljes 
értéken történő 
elszámolása esetén a 
számviteli törvény 
szerinti aktiválástól 
számítva 
a) informatikai célú 
beruházás esetén  
3 évig, 
b) eszközbeszerzés 
esetén 5 évig, 
c) infrastrukturális 
beruházás, valamint 
az elszámolhatósági 
útmutatóban 
meghatározott 
eszközök esetén  
10 évig 
a megvalósított 
beruházást a projekt 
céljaival 
összhangban 
működteti. 
 

 
41 342673     Belügyi Alapok technikai költségkerete Az előirányzat a 31-32. alcímben meghatározott 

pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, 
felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző 
intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges 
igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek 
finanszírozására használható fel az Európai Parlament és 
a Tanács 514/2014/EU rendelete alapján. 

a) Belügy-
minisztérium 
Igazgatása  
b) audit 
hatóság 

a) kormányrendelet 
alapján  
b) kérelemre 

Igen Egy összegben 
vagy részletekben. 
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2. melléklet a 19/2015. (V. 29.) BM rendelethez 2. melléklet a …./2015. (... ...) BM rendelethez 

	  
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 2015. évi központi kezelésű előirányzatának feladatterve 

         
1 A B C D E F G H I J K L M N O 

2 Áht.  
azono-  

sító 

Cím  
név 

Al- 
cím  
név 

Jog- 
cím- 
csop. 

 
Jogcím név 

 

Előirányzat célja Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  
módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték 
Kezelő  
szerv 

Lebo-
nyo-  
lító 

szerv 

Európai 
uniós 

forrás-
ból 

finan-  
szíro-
zott 

költség-  
vetési  

támoga-  
tás 

közre-  
működő  
szerve-  

zete 

3   Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

          

4     Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
kiadások 

          

5 349284
  

     Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése A Magyar Gáz Tranzit ZRt. által megvalósított 
magyar-szlovák határkeresztező földgázszállító 
gázvezetékhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek 
teljesítése és a Magyar Gáz Tranzit Zrt. likviditásának 
és működésének biztosítása érdekében szükséges 
tőkeemelés.  
 

Magyar Gáz 
Tranzit Zrt. 

  Egy összegben és / 
vagy részletekben 
közvetlen kifizetéssel  
 
Tulajdonosi 
joggyakorlással 
kapcsolatos kiadások  
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Az igazságügyi miniszter 10/2015. (V. 29.) IM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya
a) a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvénynek az  Igazságügyi Minisztérium (a  továbbiakban: 

minisztérium) fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,
b) a  költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az  a)  pont szerinti 

költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője (a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium és 
annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési 
maradványára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) alapján az  a)  pont szerinti költségvetési fejezetben a  költségvetési évben megállapított új fejezeti 
kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. §  Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

3. §  Az előirányzatok tartalmazzák a felhasználásukkal kapcsolatosan felmerülő költségek, így különösen a kincstár által 
a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért felszámított díj, a postaköltség, a fordítási, tolmácsolási, szakértői költség 
fedezetét is. Ha valamely előirányzat az ilyen költségre nem nyújt fedezetet, azt a 10025 Fejezeti általános tartalék 
előirányzat terhére kell elszámolni.

2. Egyes gazdasági társaságok kijelölése

4. §  A miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges nyomdai tevékenységet, ideértve a magyar 
kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokkal megbízott miniszterelnöki megbízott 
tevékenységével összefüggő nyomdai tevékenységet is, valamint a  Nemzeti Könyvtár kiadványsorozat kiadásával 
és értékesítésével összefüggő feladatokat a  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., a  fordítási tevékenységet 
az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. végzi.

II. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

6. §  Hatályát veszti fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (III. 6.) 
KIM rendelet.

7. §  A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. részére nyújtott támogatás
a) a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak,
b) a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezésnek
minősül.
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8. §  Az  1.  mellékletben szereplő, az  IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
célelőirányzat esetében – amennyiben a támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: 
EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül –
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
b) a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás,
c) a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés,
d) az SA.34770 (2012/N-2). számú európai bizottsági határozat hatálya alá tartozó kulturális célú támogatás
nyújtható.

9. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá 
tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 
000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak 
minősülő vállalkozások esetén a  100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az  1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Nem nyújtható támogatás a  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére 
teherszállító jármű vásárlására.

 (5) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 
felső határig halmozható. A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (6) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.

 (7) A  kedvezményezettnek az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése figyelembevételével 
–   az  ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a  részére 
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról.

10. § (1) Egy vállalkozás részére a  360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási 
támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 (2) Nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, amely a  támogatást a  360/2012/EU bizottsági rendelet 1.  cikk 
(2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (3) A  támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha 
az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

 (4) A  támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, 
hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

 (5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt 
megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell 
figyelembe venni.

 (6) A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására 
alkalmas módon nyilatkoznia kell a  részére a  támogatás odaítélésének évében és az  azt megelőző két pénzügyi 
évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

11. § (1) A  2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés kizárólag a  közszolgáltatás 
ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.
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 (2) A  támogatás mértéke nem haladhatja meg a  közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó 
költséget, ideértve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint 
kell megállapítani.

 (3) Ha a  kedvezményezett a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikkének megfelelően meghatározott összeget 
meghaladó támogatásban részesül, köteles a  túlkompenzációt visszafizetni. Ha a  túlkompenzáció összege nem 
haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és 
levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

 (4) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

12. §  Az SA.34770 (2012/N-2). számú európai bizottsági határozat hatálya alá tartozó kulturális célú támogatás az európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározottak szerint nyújtható.

13. §  Amennyiben a támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül,
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig,
b) a  360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti közszolgáltatási csekély összegű támogatás esetén 2019. június 

30-ig,
c) az  SA.34770 (2012/N-2). számú bizottsági határozat hatálya alá tartozó kulturális célú támogatás esetén 

2018. szeptember 1-ig
lehet támogatási döntést hozni.

14. §  E rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24. 1. o.), 
SA.34770 (2012/N-2).,

b) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének az  általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8–13. o.),

c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában 
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat 
(HL L 7., 2012.1.11., 3–10. o.), és

d) az SA.34770 (2012/N-2). számú bizottsági határozat
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 10/2015. (V. 29.) IM rendelethez

X. Igazságügyi Minisztérium 2015. évi fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O

So
rs

zá
m Áht. 

azono- 
sító

Cím- 
név

Alcím- 
név

Jogcím-
csoport

Jogcím- 
név

Előirányzat célja
Kifizetésben részesülők 

köre

Támogatás 
biztosításának 

módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje

Biztosíték
Kezelő-

szerv

Lebo- 
nyolító 
szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete

1                          Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

3 232292 IM felügyelete 
alá tartozó 
szervezetek és 
szakmai programok 
támogatása

Az előirányzat a miniszter irányítása, 
felügyelete alá tartozó szervezet 
és a miniszter felelősségi körébe 
tartozó feladat, szakmai program 
támogatására használható fel, így 
különösen
a) kutatási, valamint kulturális célú 
támogatásokra, 
b) a miniszter személyéhez kötődő 
egyéb szakmai rendezvényekre és az 
ehhez kapcsolódó kommunikációs 
feladatokra,
c) Magyarország Alaptörvényének 
terjesztésével, valamint a tudatos 
nemzeti közgondolkodás 
megalapozása és ehhez kapcsolódva 
a magyar kulturális értékek 
megőrzése és fejlesztése ügyével 
összefüggő feladatokkal megbízott 
miniszterelnöki megbízott 
tevékenységével összefüggő költségek 
finanszírozására,
d) a központi forrásokból nem 
finanszírozott fejezeti feladatokhoz 
szükséges kiadások teljesítésére,
e) a miniszter által adott kitüntetések, 
díjak és egyéb elismerések egyes 
kiadásainak fedezetére, 
f ) az első világháború centenáriumi 
keretprogramtervben meghatározott 
programokra és a centenáriumi 
feladatok előkészítését végző, 
Kormány által kijelölt szerv 
működésére.
g) az előirányzaton kerül elszámolásra 
a fejezeti tartalék közvetlen fejezeti 
kifizetéssel történő felhasználása is.

költségvetési szerv, 
önkormányzat, 
gazdasági társaság, 
civil szervezet, 
közalapítvány, 
egyházi jogi 
személy, 
társulás, egyéni 
vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes 
személy, határon 
túli személy, 
határon túli 
egyesület, 
szervezet, 
intézmény, határon 
túli egyházi 
jogi személy és 
intézménye

egyedi 
döntéssel 

előleg 
biztosítható 

egy 
összegben 
vagy 
részletekben 

– az  Ávr. 
84. §  
(2) bekez- 
dése 
szerint 
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4 349595 IM társadalom- 
és szakpolitikai 
célkitűzéseinek 
megvalósítása

Az előirányzat az igazságügyi 
alrendszerek átvilágítására, hazai- és 
külföldi joggyakorlat elemzésére, 
az adatok feldolgozására biztosít 
fedezetet, továbbá a kiemelt 
jogalkotási feladatok elvégzésnek 
támogatását, megalapozását szolgálja.

költségvetési szerv, 
önkormányzat, 
gazdasági társaság, 
civil szervezet, 
közalapítvány, 
egyházi jogi 
személy, 
társulás, egyéni 
vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes 
személy, határon 
túli személy, 
határon túli 
egyesület, 
szervezet, 
intézmény

egyedi 
döntéssel

előleg 
biztosítható 

egy 
összegben 
vagy 
részletekben 

– az  Ávr. 
84. §  
(2) bekez- 
dése 
szerint 

5 349151 Igazságszolgáltatási 
szervek részvétele a 
jogszabály- 
előkészítésben

Az előirányzat a minisztérium 
közfeladatai ellátásához a 
jogszabályalkotás során az 
igazságszolgáltatásban tetemes 
tapasztalatot szerzett  szakemberek 
időszaki bevonásával felmerülő 
kiadások fedezetére szolgál. A 
nevezettek kirendelésére vonatkozó 
szabályok alapján történő folyamatos 
feladatellátás biztosításához a 
foglalkoztatásukhoz szükséges 
források.

a minisztériumba 
kirendelt személyek

IM Igazgatás 
részére 
előirányzat 
átcsoportosí- 
tással

–

6 351484 2016. évi Fédération 
Internationale pour 
le Droit Européen 
kongresszus 
előkészítésének 
támogatása

Az előirányzat a
2016. évi  Fédération Internationale 
pour le Droit Européen kongresszus 
budapesti megrendezésének 
lebonyolításával kapcsolatos 2015. évi 
kiadásainak Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem részére történő biztosítására 
szolgál.

Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem

egyedi 
döntéssel 

előleg 
biztosítható 

egy 
összegben 
vagy 
részletekben

az  Ávr. 
84. §  
(2) bekez- 
dése 
szerint 

7 296768 Igazságügyi 
regionális 
együttműködés 
2015

Az előirányzat biztosítja az igazságügyi 
regionális kapcsolatok fenntartásához 
és fejlesztéséhez társuló kiadások 
finanszírozását.

gazdálkodó 
szervezet, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
természetes 
személy, 
államháztartáson 
belüli szervezet, 
államháztartáson 
kívüli egyéb jogi 
személy vagy jogi 
személyiség nélküli 
szervezet 

egyedi 
döntéssel

előleg 
biztosítható 

egy 
összegben 
vagy 
részletekben 

támogatási 
szerződésben 
foglaltak szerint

az  Ávr. 
84. §  
(2) bekez- 
dése 
szerint  
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8 228213 A büntetőeljárásról 
szóló törvény alapján 
megállapított 
kártalanítás

Az előirányzat a büntetőeljárásról 
szóló törvény alapján az állam ellen 
indított kártalanítási és kártérítési 
perben a felperes részére a jogerős 
bírósági határozatban megállapított 
kártalanítás és kártérítés, valamint ezek 
járulékai kifizetésére, és az ezekkel 
kapcsolatos banki, kincstári díjak, 
jutalékok, költségek és postaköltség 
megfizetésére használható fel.  
A perekkel összefüggésben az államot 
megillető, befolyt követeléseket az 
előirányzat javára, a beszedéssel 
kapcsolatban teljesített kiadások  
az előirányzat terhére kell elszámolni.

természetes 
személy

közvetlen 
kifizetés

– –

9 249556 Jogi segítségnyújtás Az előirányzat a jogi segítségnyújtásról 
szóló 2003. évi LXXX. törvény  
(a továbbiakban: Jst.) alapján, a 
peren kívüli támogatások esetén a 
jogi szolgáltatást végző jogi segítő 
díjának állam általi térítésére vagy 
megelőlegezésére, a polgári és 
büntető peres eljárásokban a fél 
helyett az állam által kifizetendő 
vagy előlegezendő pártfogó 
ügyvéd díjának megfizetésére vagy 
megelőlegezésre, az ezzel kapcsolatos 
banki és postaköltség kifizetésére 
használható fel. Az előirányzat 
fedezetet nyújt továbbá az Európai 
Unió másik tagállamába irányuló 
jogi segítségnyújtás iránti kérelem 
lefordítására kirendelt szakfordító 
díjának állam általi megtérítésére 
vagy annak megelőlegezésére, az 
előirányzat javára teljesítendő fizetési 
kötelezettség elmaradásából eredő 
követelések behajtása érdekében 
a jogi segítségnyújtó szolgálat által 
tett intézkedések során felmerült 
költségekre, így különösen a 
végrehajtási költségre, a regisztrációs 
díjra és a költségtérítésre. 
Az előirányzat terhére kell teljesíteni 
a Jst. 4.§ (1) bekezdés f ) pontjában 
meghatározott személy ügyében 
felmerülő tolmácsolási és fordítási 
díjat is.

Jst.-ben 
meghatározottak

jogi 
segítségnyújtási 
feladatokat 
ellátó fővárosi 
és megyei 
kormány- 
hivatal  
(a továbbiakban: 
kormány- 
hivatal) által 
hozott határozat 
vagy jogorvoslat 
folytán az 
Igazságügyi 
Hivatal  
(a továbbiakban: 
IH) által hozott 
határozat vagy  
a kormány- 
hivatal 
határozatának 
felülvizsgálata 
tárgyában 
hozott bírósági 
határozat 
szerint vissza 
nem térítendő 
támogatásként 
vagy a kedvez- 
ményezett 
visszatérítési 
kötelezettsége 
mellett

közvetlen 
kifizetés 

kormányhivatal 
által hozott 
határozat vagy 
jogorvoslat 
folytán az IH 
által hozott 
határozat vagy a 
kormányhivatal 
határozatának 
felülvizsgálata 
tárgyában 
hozott bírósági 
határozat szerint

IH
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10 331940 Magyar alkotmányos 
identitás kifejezésre 
juttatása, 
nemzettudat, 
jogvédelem és 
jogérvényesítés

Az előirányzat célja, hogy biztosítsa 
a forrást az alaptörvény szellemének 
megfelelően a magyar alkotmányos 
és nemzeti identitás, valamint az 
ehhez kapcsolódó jogvédelem és 
jogérvényesítés vonatkozásában 
hazai és nemzetközi konferenciák 
megszervezéséhez, széleskörű 
szakértői együttműködések, 
tapasztalatcserék, szakértői munkák 
megvalósításához.

gazdálkodó 
szervezet, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
természetes 
személy, 
államháztartáson 
belüli szervezet, 
államháztartáson 
kívüli egyéb jogi 
személy vagy jogi 
személyiség nélküli 
szervezet 

egyedi 
döntéssel

előleg 
biztosítható 

egy 
összegben 
vagy 
részletekben 

támogatási 
szerződésben 
foglaltak szerint

az  Ávr. 
84. §  
(2) bekez- 
dése 
szerint 

11 267045 Bűncselekmények 
áldozatainak 
kárenyhítése

Az előirányzat a bűncselekmények 
áldozatainak segítéséről és az állami 
kárenyhítésről szóló törvény alapján a 
bűncselekményt vagy tulajdon elleni 
szabálysértést, illetve bűncselekmény 
vagy tulajdon elleni szabálysértés 
közvetlen következményeként 
sérelmet elszenvedett és emiatt 
életminőségükben veszélybe 
került személyek anyagi sérelmei 
enyhítésére szolgál.  Az előirányzat 
terhére kifizethetőek az áldozatsegítő 
eljárásokkal kapcsolatos fordítási, 
tolmácsolási költségek, az 
előirányzatból történő kifizetésekhez 
kapcsolódó postaköltségek, továbbá a 
számlavezetéshez, valamint a fővárosi 
és megyei kormányhivatal által az 
előirányzatból történő kifizetések 
biztosítására nyitott fizetési számla 
számlavezetéséhez kapcsolódó díjak.

bűncselekmények 
áldozatainak 
segítéséről 
és az állami 
kárenyhítésről 
szóló törvényben 
meghatározottak

áldozatsegítő 
támogatások 
igénybevé- 
teleinek 
részletes 
szabályairól 
szóló 
miniszteri 
rendelet 
szerint

– – IH
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12 264478 Nemzetközi 
kötelezettségek 
teljesítése

Az előirányzatból kerülnek 
finanszírozásra a nemzetközi 
szervezeti tagságból adódó tagdíjak 
és ugyanezen szervezeteknek 
fizetendő tagállami hozzájárulásból 
adódó - megállapodáson vagy a 
nemzetközi szervezet belső előírásán 
alapuló - egyéb költségek, valamint 
a nemzetközi szervezetek üléseinek 
tartalmi előkészítéséhez szükséges 
szakértői munkák. Az előirányzat 
biztosítja továbbá a miniszter 
felelősségi körébe tartozó valamennyi 
nemzetközi kötelezettséggel 
összefüggő kiadások fedezetét, 
továbbá a miniszter felelősségi körébe 
tartozó feladatokkal összefüggő 
fordítási díjakat is.

nemzetközi 
szervezet, Országos 
Fordító- és 
Fordításhitelesítő 
Iroda Zrt., 
nemzetközi 
kötelezettség 
teljesítésében részt 
vevő személy vagy 
szervezet

közvetlen 
kifizetés

– –

13 10025 Fejezeti általános tartalék Az előirányzat az előre nem tervezett, 
de az év közben szükségessé 
váló feladatok megoldására, eseti 
jellegű, elháríthatatlan igények 
finanszírozására szolgál.

fejezeten belüli 
költségvetési szerv 
és fejezeti kezelésű 
előirányzat

– előirányzat 
átcsoporto- 
sítás

– –
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A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya
a) a  központi költségvetésről szóló törvénynek a  Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetében eredeti 

előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra;
b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az a) pont szerinti fejezetet 

irányító szerv vezetője (a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében 
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) alapján az  a)  pont szerinti költségvetési fejezetben a  költségvetési év során megállapított új fejezeti 
kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. §  Az  előirányzatoknak az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdése szerinti felhasználási 
szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

3. §  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
a) az 1.  melléklet 38–41. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint a  20.  cikke 

szerinti az  európai területi együttműködési projektekben részt vevő kkv-knál felmerült együttműködési 
költségekhez nyújtott támogatás,

b) az 1. melléklet 15. sora alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
c) az 1. melléklet 15. sora alapján az SA.37599 (2013/N) bizottsági határozat szerinti támogatás,
d) az 1.  melléklet 16. sor e) és o)  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete valamint 

31. cikke szerinti képzési támogatás,
e) az 1.  melléklet 16. sor j) és k)  pontja alapján az  N 39/2010 bizottsági határozat szerinti kulturális célú 

támogatás,
f ) az 1.  melléklet 14. sora és 16. sor j)–l)  pontja alapján az  SA.34770 (2012/N-2) bizottsági határozat szerinti 

kulturális célú támogatás,
g) az 1. melléklet 16. sor b), f ) és m) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 

18. cikke szerinti kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
h) az 1.  melléklet 16. sor i) és t)  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 

19. cikke szerinti kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás,
i) az 1.  melléklet 16. sor c), d), f ), k) és p)  pontja, 22. sor a)  pontja, valamint 28. sor 1.  pont a) és b)  alpontja 

alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 13. és 14.  cikke szerinti regionális 
beruházási támogatás,

j) az 1.  melléklet 14. és 15. sora, 16. sor a)–u) és x)  pontja, 22. sor a)–c)  pontja, 28., 35. és 42. sora alapján 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

k) az 1.  melléklet 16. sor a)–o), s) és t)  pontja, valamint 22. sor a)–c)  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági 
rendelet I. és II. fejezete, valamint 22. cikke szerinti induló vállalkozásnak nyújtott támogatás,

l) az 1.  melléklet 16. sor u)  pontja alapján a  2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó 
ellentételezéshez nyújtott támogatás,
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m) az 1. melléklet 22. sor a) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 25. cikke 
szerinti kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás, a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, 
valamint 26. cikke szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás, a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet I. és II. fejezete, valamint 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,

n) az 1.  melléklet 22. sor a)–c)  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 
36. cikke szerinti a vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós 
szabvány hiányában a  környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás vagy 
a  651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 48.  cikke szerinti energetikai infrastruktúrára 
irányuló beruházási támogatás,

o) az 1.  melléklet 22. sor a) és b)  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 
37.  cikke szerinti jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási 
támogatás, a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 38. cikke szerinti energiahatékonysági 
intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás vagy a  651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, 
valamint 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás,

p) az 1.  melléklet 22. sor a)–c)  pontja alapján az  m) és n)  pont szerinti támogatási kategóriával támogatott 
beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 49. cikke 
szerinti környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás,

q) az 1.  melléklet 22. sor c)  pontja alapján az  1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés,

r) az 1. melléklet 22. sor c) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 56. cikke 
szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

nyújtható.

2. Értelmező rendelkezések

4. § (1) E  rendelet alkalmazásában szakmai kezelő a  miniszter által vezetett minisztérium Ávr. 13.  § (3)  bekezdése szerinti 
szabályzatban meghatározott szervezeti egységének vezetője.

 (2) A II. fejezet alkalmazásában:
 1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar;
 2. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka;
 3. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja 
szerinti támogatás;

 4. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül 
kiszámítható a bruttó támogatástartalom;

 5. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység;
 6. belső energiapiaci szabályozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 131. pontja szerinti szabályok;
 7. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség;
 8. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag;
 9. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb;
10. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás;
11. együttműködéshez kötődő tanácsadás: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 64.  pontja szerinti 

tanácsadás;
12. együttműködéshez kötődő támogató szolgáltatások: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 65.  pontja 

szerinti szolgáltatások;
13. élelmiszeralapú bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 113. pontja szerinti üzemanyag;
14. elsődleges mezőgazdasági termelés: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 

I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi 
tulajdonságát megváltoztató tevékenységet;

15. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség;
16. energetikai infrastruktúra: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 130.  pontja szerinti fizikai berendezés 

vagy létesítmény;
17. energiahatékonyság: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 103.  pontja szerint megtakarított 

energiamennyiség;
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18. ésszerű nyereség: az ágazatban jellemzően elérhető nyereség vagy olyan mértékű nyereség, amely esetében 
a tőkemegtérülési ráta nem haladja meg a releváns swapkamatláb 100 bázisponttal növelt összegét;

19. fenntartható bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 112. pontja szerinti üzemanyag;
20. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 32.  pontja szerinti 

növekedés;
21. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás 

vonatkozásában a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklet 3.  cikk (2)  bekezdése szerinti 
partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak;

22. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak;
23. induló beruházás: az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új 

létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának 
a  létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy egy meglévő létesítmény teljes 
termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a  részesedésszerzés kivételével 
olyan létesítmény eszközeinek az  eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely 
létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna;

24. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás;
25. innovációs tanácsadás: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 94.  pontja szerinti tanácsadás, 

segítségnyújtás és képzés;
26. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás;
27. innovatív vállalkozás: az a vállalkozás,

a) amely független szakértő értékelésével alá tudja támasztani, hogy a  belátható jövőben új 
vagy az  iparági legmodernebb technikához képest jelentős javulást eredményező, ugyanakkor 
technológiai vagy ipari sikertelenség kockázatát magában hordozó terméket, szolgáltatást vagy 
folyamatot fejleszt ki, vagy

b) amely esetén a támogatás nyújtását megelőző három év legalább egyikében a működési költségek 
legalább 10%-át kutatás-fejlesztési költségek teszik ki;

28. ipari kutatás: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 85.  pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus 
vizsgálat;

29. kirendelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 98. pontja szerinti alkalmazás;
30. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás;
31. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés;
32. környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység;
33. közösségi agrármarketing tevékenység: olyan marketing eszközökkel végzett üzleti tevékenység, amely túllép 

a  vállalati marketingmunkán, és amely részt vesz az  élelmiszereknek és szolgáltatásoknak az  alapanyag-
termelőtől a végső fogyasztóig történő áramoltatásában;

34. közösségi bormarketing tevékenység: olyan ágazati marketing-együttműködés, amely túllép a  vállalati 
marketingtevékenységen és azt egy termelői csoport, borvidék, borrégió vagy a  magyar borászat egésze 
számára, az érintettek érdekében, azokkal együttműködve végzik;

35. közvetlenül a  beruházási projekt által létrehozott munkahely: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 
62. pontja szerinti munkahely;

36. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet;
37. kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra;
38. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység;
39. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci 

feltételek mellett történő megvásárlása, ha a  létesítmény bezárásra került vagy – ha nem vásárolják meg –  
bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az  eladónak a  Polgári Törvénykönyv 
szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg – a felvásárló beruházó a létesítmény 
tulajdonosától független harmadik fél;

40. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő;
41. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia;
42. megújuló energiaforrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 110. pontja szerinti energiaforrás;
43. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány;
44. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék;
45. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység;
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46. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység;
47. működési eredmény: a  beruházásnak a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a  továbbiakban: Sztv.) 3.  § 

(4)  bekezdés 5.  pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételek és diszkontált működési 
költségek közötti pozitív előjelű különbség;

48. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, 
amelyhez kapcsolódóan az  elszámolható költségek összege az  összeszámítási szabályt figyelembe véve 
jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

49. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás;
50. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás;
51. összeszámítási szabály: a  nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak 

kell tekinteni az  igénybejelentésben szereplő beruházást és az  igénybejelentő beruházó, valamint 
az  igénybejelentő beruházótól független harmadik félnek nem minősülő beruházó vagy beruházók által 
háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül az  igénybejelentésben szereplő beruházással azonos 
megyében megkezdett, állami támogatásban részesülő beruházást vagy beruházásokat;

52. reklámozási tevékenység: a  gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti tájékoztatás;

53. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás;
54. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás;
55. személyszállítási közszolgáltatás: a nyilvánosság számára megkülönböztetés nélkül és folyamatosan nyújtott 

általános gazdasági érdekű személyszállítási szolgáltatás;
56. személyszállítási közszolgáltatási szerződés: a  személyszállítási ágazathoz kapcsolódó közszolgáltatás 

vonatkozásában az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk i) pontja szerinti szerződés;
57. szervezeti együttműködés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 63. pontja szerinti együttműködés;
58. szénipar: az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a  szén tekintetében megállapított 

és a  versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i  
2010/787/EU tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló 
minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos 
tevékenység;

59. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a  kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, 
immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, 
illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné;

60. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar;
61. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel;
62. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás;
63. támogatási program: az Atr. 2. § 16. pontja szerinti program;
64. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom;
65. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz;
66. termelői csoport: a  termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerint működő, elismert 

szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság;
67. tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 76. pontja szerinti kis- 

és középvállalkozás;
68. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális 

javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény 
tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a  korábban 
végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az  olyan létesítmény eszközeinek 
független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra 
került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott 
létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek;

69. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány.
 (3) Az 1. melléklet 15. sorában szabályozott előirányzat végrehajtása során

a) a  mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i  
1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

b) az  1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  oltalom alatt álló eredetmegjelölések, 
az  oltalom alatt álló földrajzi jelzések és a  hagyományos különleges termékek uniós szimbólumainak 
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létrehozása tekintetében, valamint a származásra vonatkozó bizonyos szabályok, bizonyos eljárási szabályok 
és bizonyos kiegészítő átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. december 18-i 
664/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben,

c) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a  922/72/EGK, a  234/79/EK, 
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

d) a  szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az  1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 
110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

e) az 1408/2013/EU bizottsági rendeletben
foglalt fogalom-meghatározásokat is alkalmazni kell.

II. FEJEZET
AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

5. § (1) A  651/2014/EU bizottsági rendelet, az  1407/2013/EU bizottsági rendelet, az  1408/2013/EU bizottsági rendelet, 
az  1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a  2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó 
támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

 (2) A  kedvezményezett köteles a  támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a  támogatási döntés 
meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

 (3) Nem ítélhető meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az  Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés és – a  8.  § (4)  bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével – csekély összegű támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.
 (4) Nem ítélhető meg

a) a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és az   
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
(a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek 
termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a 7., 8., 10–14., 17., 19. és 20. alcím szerinti támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 4., 5., 8., 17. és 19. alcím szerinti támogatás,
c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás 

részére támogatás, ha
ca) a  támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatás, ha az  az exportált mennyiségekhez, értékesítési 
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb 
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) import áru helyett hazai áru használatától függővé tett támogatás,
f ) olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

 (5) A  651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a  kedvezményezett  
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó 
támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

 (6) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e  rendelet szerinti támogatás abban 
az  esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, 
ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

 (7) Az  e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
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 (8) Az  egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, 
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az  irányadó uniós állami 
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

 (9) Az  5. alcím szerinti azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, 
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható 
költségekkel nem rendelkező támogatás a  csoportmentességi rendeletekben és az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható 
elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

 (10) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók és illetékek levonása 
előtt kell figyelembe venni. Ha a  támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a  támogatás összegének 
a támogatástartalmat kell tekinteni.

 (11) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont 
kamatláb alkalmazásával.

6. §  Az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére az  egyedi 
támogatást, ha a támogatás összege
a) regionális beruházási támogatás esetén a  beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt 

–  figyelembe véve a  nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az  összeget, 
amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó 
elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat,

b) induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén meghaladja a 9. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott 
mértéket,

c) a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási 
projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

d) a  kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként 
meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

e) kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén
ea) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 

ha a  projekt elszámolható költségeinek több, mint fele az  alapkutatás kategóriájába tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

eb) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha 
a projekt elszámolható költségeinek több, mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen 
véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

ec) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 
ha a  projekt elszámolható költségeinek több, mint fele a  kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

ed) meghaladja az ea)–ec) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke 
vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,

ee) meghaladja az  ea)–ed)  alpont szerinti összeg 150%-át, ha a  kutatás-fejlesztési projekthez 
a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási egyenérték 
kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az  elszámolható költségek százalékában kell 
kifejezni) és, ha az  intézkedés biztosítja, hogy a  projekt ésszerű és prudenciális megfontolások 
alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az  előleg legalább a  támogatás odaítélésekor 
irányadó diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre,

ef ) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén 
tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

f ) a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a 20 millió 
eurónak megfelelő forintösszeget,

g) a  kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként 
meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

h) képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
i) az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését 

szolgáló beruházási támogatás, jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott 
beruházási támogatás, energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás és megújuló 
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energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként 
meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

j) energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és 
beruházásonként meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

k) helyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás esetében: egyazon infrastruktúra esetében 10 millió 
euró vagy 20 millió eurót meghaladó összköltséget.

7. §  E fejezet alapján
a) a 17. alcím szerinti regionális beruházási támogatás esetén 2020. december 31-ig,
b) az a) pont kivételével az e rendeletben szereplő, a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén 

2021. június 30-ig,
c) csekély összegű támogatások esetén 2021. június 30-ig,
d) az N 39/2010 bizottsági határozat szerinti kulturális célú támogatás esetén 2015. december 31-ig,
e) az SA.34770 (2012/N-2) bizottsági határozat szerinti kulturális célú támogatás esetén 2018. szeptember 1-jéig
lehet támogatási döntést hozni.

4. Csekély összegű támogatás

8. § (1) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, 
amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi 
eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb 
helyzetben van.

 (5) Nem nyújtható támogatás a  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére 
teherszállító jármű vásárlására.

 (6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 
felső határig halmozható. A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.

 (8) A  kedvezményezettnek az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése figyelembevételével 
–  az  ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a  részére 
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról.

5. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás

9. § (1) Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) azon tőzsdén 
nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, nem összefonódás útján 
jött létre, és még nem osztott fel nyereséget. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, 
az ötéves periódus kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre 
vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.
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 (2) A vissza nem térítendő támogatás bruttó támogatási egyenértéke nem haladhatja meg
a) a 400 000 eurónak megfelelő forintösszeget,
b) az  Atr. 25.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a  600 000 eurónak 

megfelelő forintösszeget,
c) az  Atr. 25.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a  800 000 eurónak 

megfelelő forintösszeget.
 (3) Innovatív kisvállalkozás támogatása esetén a  (2)  bekezdésben meghatározott legmagasabb összegek 

megkétszerezhetők.

6. Az európai együttműködési projektekben részt vevő kkv-knál felmerült együttműködési 
költségekhez nyújtott támogatás

10. § (1) Kkv-k részére európai területi együttműködési projektekkel kapcsolatos együttműködési költségeikhez nyújtott 
támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatás elszámolható költségei:
a) a  szervezeti együttműködés költségei, ideértve a  személyzeti és irodaköltségeket, olyan mértékben, 

amennyiben azok az együttműködési projekthez kapcsolódnak;
b) külső tanácsadók és szolgáltatók által nyújtott, az együttműködéshez kapcsolódó tanácsadási és támogató 

szolgáltatások költségei;
c) a projekthez közvetlenül kapcsolódó útiköltség, a berendezések költségei és beruházási kiadások, valamint 

kizárólag a projekt céljaira való használatuk mértékéig az eszközök és berendezések értékcsökkenése.
 (3) A  (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő 

tevékenység, és nem kapcsolódhat a  vállalkozás szokásos működési költségeihez, úgymint rendszeres 
adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy folyamatos hirdetéshez.

7. A kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás

11. § (1) A  kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) 
a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható.

 (2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:
a) alapkutatás,
b) ipari kutatás,
c) kísérleti fejlesztés,
d) megvalósíthatósági tanulmány.

 (3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti 
kutatás-fejlesztési kategóriák közé.

 (4) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.
 (5) A (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a  kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a  projektben való 
foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az  eszközök, berendezések költsége a  projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy 
ahol ezeket az  eszközöket és felszereléseket nem a  teljes élettartamuk alatt használják a  projekthez, 
csak az  általános számviteli elvek alapján elfogadott, a  projekt idejére számított amortizációs költségek 
számolhatóak el,

c) az  épületek és a  földterület költsége a  projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy 
az  épületek esetén csak az  általános számviteli elvek alapján elfogadott, a  projekt idejére számított 
amortizációs költségek, földterület esetén a  kereskedelmi, illetve a  ténylegesen felmerülő beruházási 
költségek számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát 
képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a  tanácsadás és hasonló szolgáltatások 
költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek 
költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

 (6) A (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.



6642 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 74. szám 

12. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,
b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,
d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás
a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,
b) 15 százalékponttal növelhető, ha

ba) a  projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás 
bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az  EGT megállapodás 
szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az  elszámolható költségek több, 
mint 70%-át, vagy a  projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával 
zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az  elszámolható költségek 
legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy

bb) ha a  projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű 
adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

 (3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az  (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható 
költségek 80%-áig növelhető.

 (4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az  (1)  bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 
10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

 (5) A  támogatási intenzitást külön kell megállapítani az  egyes kedvezményezettekre, ideértve a  (2)  bekezdés b)  pont 
ba) alpontja szerinti együttműködési projektben résztvevőket is.

8. A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

13. § (1) A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) 
keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el.

 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 (3) A kutatási infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a szokásos piaci árat kell fizetni.
 (4) A  kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a  hozzáférést átlátható 

és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. A  kutatási infrastruktúra beruházási költségeit legalább 
10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezőbb feltételekkel járó kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. 
A  túlkompenzáció elkerülése érdekében a  hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a  beruházási költséghez 
való hozzájárulás mértékével és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

 (5) Az  (1)–(4)  bekezdést csak a  gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási infrastruktúra megépítése vagy 
korszerűsítése esetén lehet alkalmazni. Ha a  kutatási infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági tevékenységre 
vonatkozóan egyaránt részesül állami finanszírozásban, az  egyes tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozást, 
költségeket és az  azokból származó bevételeket külön kell elszámolni, következetesen alkalmazott és objektíven 
indokolható számviteli elvek alapján.

 (6) A  támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust kell 
alkalmazni.

9. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

14. § (1) A  kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) keretében elszámolható
a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
b) az  olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett 

munkaerő költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a  kedvezményezettnél újonnan 
létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) az innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.
 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 (3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-áig növelhető, ha 

a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.
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10. Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének 
emelését szolgáló beruházási támogatás

15. § (1) Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló 
beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható, ha a beruházás
a) az  uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a  kedvezményezett számára a  tevékenységéből eredő 

környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az  alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, kötelező 
nemzeti szabványok meglététől,

b) uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a  kedvezményezett számára a  tevékenységéből eredő 
környezetvédelmi szint emelését,

c) az  elfogadott uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek beszerzésére 
irányul, feltéve, hogy a  beszerzés a  vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, és annak 
kötelezővé válásakor nem válnak alkalmazandóvá a  hatálybalépést megelőzően már megvásárolt 
járművekre, vagy

d) meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az uniós szabvány a jármű 
forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik visszamenőleges 
hatállyal alkalmazandóvá az érintett járműre.

 (2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható már elfogadott, de még hatályba nem lépett uniós 
szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

16. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.
 (2) A  támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal 

növelhető.
 (3) A támogatási intenzitás – a  (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja 

szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az  Atr. 25.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti 
településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.

17. § (1) A támogatás keretében
a) az alkalmazandó uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség,
b) uniós szabvány hiányában a  környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási 

költség
számolható el.

 (2) Ha a  környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a  beruházás összköltségén belül külön beruházásként 
meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.

 (3) Ha az  elszámolható költség a  (2)  bekezdés alapján nem határozható meg, a  támogatott beruházás költségének 
és egy, a  támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás 
költségének a különbsége számolható el.

11. A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás

18. § (1) A  jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím 
alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás 
megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos uniós szabványnak.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább egy évvel be kell fejezni.
 (3) Ha a  beruházás befejezése több, mint három évvel az  uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a  támogatási 

intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az  elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén 
az elszámolható költségek 15%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.

 (4) Ha a  beruházás befejezése legalább egy, de legfeljebb három évvel az  uniós szabvány hatálybalépése előtt 
történik, a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az  elszámolható költségek 15%-át, 
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 5%-át.

 (5) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 16. § (3) bekezdése szerint növelhető.
 (6) A támogatás keretében a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz közvetlenül kapcsolódó, 

a 17. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.
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12. Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás

19. § (1) A  vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági 
intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) esetén 
a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.

 (2) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében 
megvalósított beruházáshoz.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 16. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (4) A  támogatás keretében a  magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, a  17.  § (2) és 

(3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

13. A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás

20. § (1) A  megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) kizárólag új berendezéshez nyújtható.

 (2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás fenntartható bioüzemanyag 
előállítására irányul.

 (3) A  (2)  bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható meglévő élelmiszeralapú bioüzemanyag-előállító egység új 
generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében az  élelmiszeralapú 
termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.

21. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
a) 45%-át a 23. § (2) és (3) bekezdése esetén,
b) 30%-át a 23. § (4) bekezdése esetén.

 (2) A támogatási intenzitás a 16. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (3) Ha a  támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján kidolgozott valódi 

versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetés-mentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő 
ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, a támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

 (4) Ha az  ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő támogatásban, 
a  támogatás kizárólag az  ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a  későbbi tárgyalás lehetőségének 
kizárásával.

22. § (1) Nem nyújtható támogatás
a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,
b) a  vízvédelmi politika terén a  közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 

23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő 
vízerőművekhez.

 (2) Nem ítélhető meg támogatás a  létesítmény működésének megkezdését követően, és a  támogatás nem függhet 
a termelés eredményétől.

 (3) Nem ítélhető meg támogatás működési célra.

23. § (1) A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség 
számolható el.

 (2) Ha a  környezetvédelmi beruházási költség a  beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már 
működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége 
számolható el.

 (3) Ha az  elszámolható költség a  (2)  bekezdés szerint nem határozható meg, a  támogatott beruházás költségének 
és egy, a  támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás 
költségének a különbsége számolható el.

 (4) Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a  (3)  bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, 
a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.
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14. Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

24. § (1) Az  energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) az  Atr. 25.  § (1)  bekezdése szerinti támogatott területeken energetikai célú infrastruktúra 
létrehozásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez nyújtható.

 (2) A  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és a  támogatott infrastruktúra működési 
eredménye közötti különbséget.

 (3) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

 (4) A támogatás keretében a beruházás költsége számolható el.
 (5) Az  energetikai célú infrastruktúrának a  belső energiapiaci szabályozással összhangban lévő teljes körű tarifa- és 

hozzáférési szabályozás hatálya alá kell tartoznia.
 (6) Nem nyújtható támogatás villamosenergia- és gáztározó projektekhez, valamint kőolaj-infrastruktúrához 

kapcsolódó beruházáshoz.

15. A környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás

25. § (1) A 10–13. alcím szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás 
(ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) esetén a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatási intenzitás a 16. § (2) bekezdése szerint növelhető.
 (3) A támogatás keretében környezetvédelmi tanulmány költsége számolható el.
 (4) A  2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv által kötelezően előírt energiaauditon felül végrehajtott 

energiaaudit kivételével nem nyújtható támogatás nagyvállalkozás részére a  2012/27/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdése szerinti energiaaudithoz.

16. A személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés

26. § (1) A  személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés akkor nyújtható, ha a  közszolgáltatási szerződés megfelel 
a Személyszállítási törvény 25. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében foglalt 
rendelkezéseknek.

 (2) A  szolgáltató kiválasztásának összhangban kell állnia a  Személyszállítási törvény 23.  §-ában és az  1370/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltakkal.

 (3) A szolgáltató ellentételezésének összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 30. §-ában és az 1370/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében és mellékletében foglaltakkal.

 (4) A  pályázati dokumentumoknak és a  közszolgáltatási szerződéseknek tartalmazniuk kell, hogy a  személyszállítási 
közszolgáltatás végzésébe milyen mértékben vonható be alvállalkozó, figyelemmel arra, hogy a  személyszállítási 
közszolgáltatás igazgatásával és ellátásával megbízott belső szolgáltató a  személyszállítási közszolgáltatás több, 
mint 50%-át köteles maga nyújtani.

 (5) Az a közszolgáltatási szerződés, amely egyidejűleg rendelkezik a személyszállítási közszolgáltatás megtervezéséről, 
felépítéséről és működtetéséről, teljes közreműködői bevonást engedhet a  személyszállítási közszolgáltatások 
működtetésére.

 (6) A  támogatásból beszerzett tárgyi eszköz rendeltetésében az  amortizációs időszak végéig változás nem történhet, 
használatából bármely szervezetnek az  uniós állami támogatási szabályokkal összeegyeztethetetlen gazdasági 
előnye nem származhat.
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17. A regionális beruházási támogatás

27. § (1) A  regionális beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) igénybevételének 
feltétele, hogy a tervezett beruházás
a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet

aa) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, 
vagy

ab) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy
b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az  Atr. 25.  § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás
valósít meg.

 (2) A  termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a  támogatás akkor vehető igénybe, 
ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz 
kapcsolódó eszközökre a  kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti 
értékcsökkenés összegét.

 (3) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező beruházáshoz 
a  támogatás akkor vehető igénybe, ha az  elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az  eredeti 
tevékenység keretében használt és az  új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a  beruházás 
megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

28. § (1) A  támogatás akkor vehető igénybe, ha a  támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a  beruházással 
létrehozott tevékenységet az  üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás 
esetén legalább három évig fenntartja.

 (2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak 
minősül.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a  gyors technológiai változások miatt a  fenntartási 
időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a  fenntartási időszak alatt 
a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és 
támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem 
részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell 
rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

 (4) A  támogatás akkor vehető igénybe, ha a  beruházó az  elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból 
biztosítja, továbbá a  teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a  támogató számára 
bemutatja.

29. §  Nem nyújtható támogatás
a) acélipari tevékenységhez,
b) hajógyártási tevékenységhez,
c) szénipari tevékenységhez,
d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási 

szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
f ) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló 

beruházáshoz,
g) az  1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek 

termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz,
h) ha a beruházó a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg 

az  EGT területén, vagy a  támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján –  
tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az  EGT területén a  támogatási kérelemben 
szereplő beruházás befejezését követő két éven belül.
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30. § (1) A  támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az  egyes régiókban az  Atr. 25.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.

 (2) A  támogatási intenzitás – a  nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, 
középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a  beruházó a  kérelem benyújtásakor, valamint a  döntés 
meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

 (3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott 
mérték.

 (4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését 
megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a  kedvezményezett által vagy a  kedvezményezettől 
független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy 
beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.

 (5) Ha az  összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az  adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás 
jelenértéken kisebb, mint a  (4)  bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez  a  kisebb összeg 
az  odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a  (4)  bekezdésben 
meghatározott összegig nyújtható.

 (6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a  jelenértéken 50 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek 
személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

31. § (1) A támogatás keretében elszámolható
a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,
b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és 

b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
 (2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:

a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
b) immateriális javak esetén a  vagyoni értékű jogok és a  szellemi termékek (a  továbbiakban: támogatható 

immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,
d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.

 (3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt 
napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók – Sztv. 79. §-a szerint elszámolható –  
személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve az  egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi összege 
a munkakör betöltésének napjától számítva.

 (4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a) a  földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a  beruházás üzembe 

helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a  beruházás üzembe helyezését követő 
legalább három évig fennáll, illetve

b) a  pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza 
az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.

 (5) Tárgyi eszköz esetén az  elszámolható költséget a  szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az  a  beruházó és 
a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján 
merült fel.

 (6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz 

a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez 

kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
f ) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.

 (7) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
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b) a  korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre 
a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,

c) az  olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a  beruházó nehéz helyzetben 
lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,

d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
e) a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.  § 31/c.  pontja szerinti 

személygépkocsi költsége,
f ) nagyvállalkozásnál a  korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény 

felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
 (8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha

a) a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi 
a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,

b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással 

létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen 
fenntartja,

d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött 
új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.

32. §  A beruházás megkezdésének napja
a) építési munka esetén az  építési naplóba történő első bejegyzés vagy az  építésre vonatkozó első 

visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
bb) – a  ba)  alpont szerinti megrendelés hiányában – az  arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező 

érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,
bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által 

aláírással igazolt átvételi nap az  első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását 
igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,
d) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás 
elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

33. § (1) Ha a  támogatást kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtják, a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatás keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el.
 (3) Az  infrastruktúrához való hozzáférést több felhasználó számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon 

kell biztosítani. Az  infrastruktúra beruházási költségét legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezményes 
hozzáférési lehetőséget kaphat, amelynek a túlkompenzáció elkerülése érdekében arányban kell állnia a beruházási 
költséghez való hozzájárulás mértékével.

34. § (1) A  támogatás szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az  esetben nyújtható, ha a  beruházást olyan területen 
valósítják meg, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra (pl. szélessávú alaphálózat, újgenerációs hozzáférési 
hálózat) és ahol a piaci szereplő – egy ebből a célból meghirdetett nyilvános konzultáció keretében – nyilatkozik, 
hogy a  támogatási döntés meghozatalától számított három éven belül piaci feltételek mellett nem tervez azonos 
kategóriájú infrastruktúrát kiépíteni.

 (2) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetés-mentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív 
és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához.

 (3) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést fizikai átengedés révén köteles biztosítani.
 (4) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetés-mentes és 

a technológia-semlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján köteles dönteni.
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18. A képzési támogatás

35. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem 
haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatási intenzitás
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés 

esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető.

 (3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
 (4) A támogatás keretében elszámolható

a) az  oktatók személyi jellegű költsége, azokra az  órákra vonatkozóan, amikor az  oktatók részt vesznek 
a képzésen,

b) az  oktatók és a  képzésben résztvevők közvetlenül a  képzési projekthez kapcsolódó működési költsége  
(pl. útiköltség, közvetlenül a  projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint 
az  eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a  képzési projekt keretében történő használatuk 
mértékéig),

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (pl. adminisztrációs 

költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az  órákra vonatkozóan, amikor a  képzésben résztvevők részt 
vesznek a képzésen,

e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltsége.
 (5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez.

19. A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás

36. § (1) A  kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A  támogatás keretében a  vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvételekor felmerülő, a  kiállító 
helyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költség számolható el.

20. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

37. § (1) A  kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el azzal, hogy 
az  érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat 
a  vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz 
vagy hirdetéshez).

21. A közszolgáltatásért járó ellentételezés

38. § (1) A  közszolgáltatásért járó ellentételezés (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) kizárólag 
a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

 (2) A  támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a  versenyt, amely mindenképpen szükséges a  feladat hatékony 
ellátásához.

 (3) A  támogatás mértéke nem haladhatja meg a  közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó 
költséget, ide értve az  ésszerű nyereséget is. A  támogatás mértékét a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikke 
szerint kell megállapítani.

 (4) Ha a  kedvezményezett a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikkének megfelelően meghatározott összeget 
meghaladó támogatásban részesül, köteles a  túlkompenzációt visszafizetni. Ha a  túlkompenzáció összege nem 
haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és 
levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.
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 (5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben 
meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

22. Helyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás

39. § (1) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) helyi infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra 
helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.

 (2) A  támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a  regionális beruházási támogatás kivételével –  
nem nyújtható támogatás a  651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján. Nem nyújtható támogatás 
repülőtéri infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.

 (3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes 
alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért felszámított vagy eladása során 
meghatározott ár a szokásos piaci ár.

 (4) Az  infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és 
megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

40. § (1) A  támogatás keretében a  beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége 
számolható el.

 (2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
 (3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

42. §  Hatályát veszti
a) a  fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 4/2014. (II. 6.) 

NGM rendelet,
b) a  Turisztikai célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 52/2014. (XII. 31.) 

NGM rendelet,
c) az  Agrármarketing Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 57/2012. 

(IX. 18.) NFM rendelet.

43. §  E rendelet
a) 1.  melléklet 15. sora az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági 

ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 
1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9–17. o.),

b) 1.  melléklet 15. sora a  közösségi agrármarketing támogatási rendszerről szóló, 2014. április 4-i  
SA.37599 (2013/N) bizottsági határozat,

c) 1. melléklet 14. és 15. sora, 16. sor a)–u) és x) pontja, 22. sor a)–c) pontja, 28., 35. és 42. sora az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

d) 1.  melléklet 16. sor j) és k)  pontja a  turizmust ösztönző kulturális örökségvédelmi támogatási rendszerről 
szóló, 2010. március 5-i N 39/2010 bizottsági határozat,

e) 1.  melléklet 16. sor j)–l)  pontja az  Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatairól és 
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló, 2012. július 27-i SA.34770 (2012/N-2) bizottsági határozat,

f ) 1. melléklet 16. sor a)–p), s) és t) pontja, 22. sor a)–c) pontja, valamint 28. sora a Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról 
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szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 
13., 14., 18–20., 22., 25., 26., 28., 31., 36–38., 41., 48., 49. és 56. cikke,

g) 1.  melléklet 16. sor u)  pontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének 
az  általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára 
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),

h) 1.  melléklet 22. sor c)  pontja a  vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint  
az  1191/69/EGK és az  1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 
1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 16/2015. (V. 29.) NGM rendelethez
1. melléklet a .../2015. NGM rendelethez

A B C D E F G H I J K L M N O

1. Áht. 
Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoport név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 
szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete

2.

3.

4. 197117

Az előirányzat 
a) találmányok, növényfajták, használati minták oltalmának külföldön történő megszerzésére, 
fenntartására és megújítása költségeinek biztosítására,
b) a magyar szellemi termékek hasznosításának elősegítésére, a külföldön értékesített magyar áruk 
utánzásának megakadályozására szolgáló kiadások költségeinek fedezetére 
szolgál.

természetes személy, gazdasági társaság egyedi döntés alapján - egyösszegű kifizetéssel -

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló 
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata. 

- - -

5.

6. 25067 Függő kár kifizetés

7. 25078 Járadék kifizetés

8. 59206 Tőkésítésre kifizetés

9. 281956 Az előirányzat célja a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetése érdekében a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara és a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó szerv támogatása. Magyar Könyvvizsgálói Kamara

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói 
tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 185. § 
(3) bekezdése alapján 

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló 
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata. 

- - -

10. 294702 Az előirányzat az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. működésének  és 
feladatellátásának támogatására nyújt fedezetet. Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. egyedi döntés alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel -

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló 
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata. 

- - -

11. 301035

Az előirányzat az EU Közép-Európai Program keretében  az innovatív kis- és középvállalkozások 
klasztereken keresztüli nemzetközi együttműködésének fejlesztését elősegítő projekthez 
kapcsolódik. Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a miniszter által vezetett minisztérium, 
mint Vezető Partner részére kötelezően előírt feladatok kiadásai. Az előirányzat tartalmazza a 
kezelésével  járó költségeket is.

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó - - egyösszegű kifizetéssel - - - - -

12. 240967 Az előirányzat az Államadósság Kezelő Központ Zrt. éves eredménye utáni osztalék központi 
költségvetésbe történő befizetésére szolgál. központi költségvetés - egyösszegű kifizetéssel - - - - -

13.

14. 297357 Az előirányzatból valósul meg a helyi önkormányzatok, továbbá a fővárosi önkormányzat és a 
helyi adót önállóan beszedő kerületi önkormányzatok turisztikai tevékenységének támogatása. helyi önkormányzat egyedi döntés alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel -

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló 
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata.

- - -

15. 333739
Az előirányzat a közösségi agrár- és bormarketing tevékenység támogatására, továbbá ezzel 
összefüggésben a Magyar Turizmus Zrt.-nél (a továbbiakban: MT Zrt.) felmerülő feladatok 
ellátására szolgál. Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

 gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, szövetség, helyi önkormányzat, köztestület
pályázati úton, egyedi döntés alapján  előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály 
alapján beszedési megbízással megterhelhető - 
fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára 
szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata.
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

- igénybe 
vehető -

17.

18. 346706

Az előirányzat terhére támogatás biztosítható 
a) a területfejlesztési intézményrendszeri feladatokra
aa) a megyei önkormányzatok,
ab) a regionális fejlesztési ügynökségek,
ac) a térségi fejlesztési tanácsok részére 
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott 
feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeikhez és egyes szakmai projektjeik végrehajtásához, kivéve 
a kiemelt térségek fejlesztési programjainak végrehajtásához kapcsolódó projekteket és 
feladatokat;
b) területfejlesztési szakmai háttérfeladatokra
ba) a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez és szakmai 
programjainak megvalósításához, kivéve a kiemelt térségek fejlesztési programjainak 
végrehajtásához kapcsolódó projekteket és feladatokat, 
bb) a Lechner Lajos Tudásközpont Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs 
Rendszer működéséhez és szakmai feladatai ellátásához,
c) a Kincstár korábbi évek területfejlesztési pályázati rendszereivel kapcsolatos tevékenységének 
finanszírozásához, valamint
d) egyéb területfejlesztési, fejlesztéspolitikához kapcsolódó feladatok ellátásához, kivéve a kiemelt 
térségek fejlesztési programjainak végrehajtásához kapcsolatos projekteket és feladatokat.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

helyi önkormányzat, gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, Balaton Fejlesztési Tanács, Tokaj  Borvidék Fejlesztési Tanács, költségvetési szerv
egyedi döntés alapján előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló 
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata. 

- - -

19. 258312

Az előirányzatra befolyó, a területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatokat 
szolgáló előirányzatok terhére előző években megítélt és visszavont támogatások visszatérüléséből 
származó bevételek a Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzatra 
meghatározott célokra használható fel, továbbá az előző években a visszatérítendő támogatásként 
nyújtott, központi bevételekhez kapcsolódó, területfejlesztési támogatásokból származó bevétel a 
központi költségvetést illeti meg.

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat, központi költségvetés - - egyösszegű kifizetéssel - - - - -

20. 294824 Az előirányzat a Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzatra 
meghatározott célokra használható fel. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat, központi költségvetés - - egyösszegű kifizetéssel - - - - -

-

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály 
alapján beszedési megbízással megterhelhető - 
fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára 
szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

- igénybe 
vehető34778416. természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, szövetség, helyi önkormányzat, köztestület

pályázati úton, egyedi döntés alapján előleg biztosítható

Az előirányzat fedezetet biztosíthat
a) a fejlesztést megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok és rendezési tervek, koncepciók, 
projektek kidolgozására,
b) turisztikai terület- és termékfejlesztés támogatására,
c) turisztikai, illetve a turizmus szempontjából jelentős beruházások, infrastrukturális fejlesztések 
és szolgáltatások támogatására,
d) turisztikai beruházások létrehozására és a meglévő kapacitások bővítésére,
e) a turisztikai szakemberképzés támogatására, bármely államilag elismert vagy akkreditált 
turisztikai képzést szervező és folytató szervezetnek a képzés érdekében szükséges oktatási 
anyagok, segédanyagok finanszírozására, a gyakorlati képzés támogatására, 
f) szállodák és vendéglátóhelyek, valamint más turisztikai szolgáltatók környezetvédelmi és 
minőségbiztosítási programjainak támogatására,
g) az Európai Unió forrásaiból meghirdetett programokban és nemzetközi szervezetekben való 
részvétel támogatására,
h) a turisztikai termékfejlesztési beruházásokhoz igénybe vett hitel kamatterhének támogatására,
i) a turizmussal összefüggő marketing és promóciós tevékenység és az ehhez kapcsolódó személyi 
és tárgyi kiadások finanszírozására bel- és külföldön,
j) az országos, regionális és nemzetközi hatókörű, a turisztikai kínálatot bővítő rendezvények, 
fesztiválok, nemzeti emléknapok megvalósításának támogatására,
k) a természeti és kulturális értékek megőrzésének támogatására, valamint az épített örökség 
helyreállítására,
l) alkotóművészeti, előadó-művészeti, múzeumi, könyvtári, levéltári, közművelődési vagy 
örökségvédelmi-műemlékvédelmi tevékenységekre, 
m) turisztikai tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott 
támogatásra, 
n) turisztikai tevékenységet folytató induló vállalkozások fejlesztésére,
o) turisztikai tevékenységet folytató vállalkozások munkavállalóinak képzésére,
p) regionális turisztikai feladatokhoz kapcsolódó információs rendszer működtetésére és 
fejlesztésére,
q) az MT Zrt.  marketing és működési költségeinek fedezésére,
r) szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok turisztikailag frekventált területeken történő 
támogatására,
s) más jogszabályban vagy a Kormány által meghatározott egyéb turizmusfejlesztési célok 
végrehajtására,
t) turisztikai tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások vásárokon való részvételére,
u) nemzeti ünnephez és nemzeti emléknaphoz kapcsolódó közszolgáltatási célú 
rendezvényszervezésére, melyek megvalósítására kiemelkedően magas látogatószámú vidéki 
célterületeken kerül sor,
v) előirányzathoz kapcsolódó feladatok elvégzéséért járó díj kifizetésére,
w) az előirányzathoz kapcsolódó peres eljárásban bírósági ítélet vagy végzés alapján kártérítés 
fizetési kötelezettség kifizetésére,
x) egyéb turisztikai szakágazattal kapcsolatos kiadásokra.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

-

Az előirányzat a kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből 
származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, a gépjármű-
szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékról 
szóló 12/1998. (III. 27.)  PM rendelet és az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében 
elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat  
alapján fedezetet nyújt 
a) a kötelező gépjármű felelősség biztosítás 1991. július 1-je előtti rendszeréből származó állami 
kötelezettségekre;
b) a gépjármű szavatossági károk alapján az 1971. január 1. napja előtti rendszer alapján kifizetett 
kártérítésekre;
c) azon személyek kártérítési igényének megtérítésére, akiknek a 2006. augusztus 20-i budapesti 
tűzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga vagy személyhez fűződő joga sérelmet 
szenvedett;
d) Magyarország területén ideiglenesen tartózkodott szovjet katonák által szolgálati kötelességük 
teljesítése közben okozott károk megtérítésére.

- -

Magyar 
Államkincstár (a 

továbbiakban: 
Kincstár)

-- -

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

természetes személy

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Ágazati célelőirányzatok

Magyar találmányok külföldi bejelentése

Kárrendezési célelőirányzat

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer 
működtetéséhez

Országos Foglalkozatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
támogatása

ClusterCOOP program támogatása

ÁKK Zrt. osztalék befizetés

Turisztikai feladatok

Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése

Agrármarketing célelőirányzat

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

Területfejlesztési feladatok

Turisztikai célelőirányzat

Decentralizált területfejlesztési programok

Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő 
feladatok
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1. melléklet a .../2015. NGM rendelethez

21.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, társasház, lakásszövetkezet pályázati úton

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület egyedi döntés alapján

23. 348239 Az előirányzat az Európai Bizottság NER300 programjában közvetlenül támogatást nyert hazai 
projekt megvalósítására nyújt fedezetet. gazdasági társaság - - egyösszegű kifizetéssel - - - - -

24. 338151 Az előirányzat fedezetet biztosít a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésének és 
feladatellátásának a támogatására. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, köztestület

a) az építmények tervezésével és kivitelezésével 
kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő 
szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi 
lánctartozások megakadályozásával, valamint a 
késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 
2013. évi XXXIV. törvény, 
b) a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. 
rendelet 4 . § (4) bekezdése
alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló 
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata. 

- - -

25. 257256

Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatoknak a védelmi felkészítési és a 
gazdaság mozgósítási feladatokkal kapcsolatos teendői finanszírozására szolgál - az 
Alaptörvényben meghatározott különleges jogrend esetén - az ágazatok működőképességének, a 
lakosság ellátásának, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a szövetséges fegyveres erők 
szükségleteinek kielégítése céljából. Az előirányzat terhére a különleges jogrend során felmerülő 
igények kielégítéséhez szükséges, a Kormány által meghatározott hadiipari kapacitások 
biztosításához és fenntartásához - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben és a 
nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról 
szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek szerint - nyújtható 
támogatás.

gazdasági társaság

a honvédelmi, illetve nemzetbiztonsági szempontból 
stratégiai érdekű kapacitásokról, valamint a hadiipari 
kapacitások rögzítéséről szóló 3028/2014. Korm. 
határozat szerint

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló 
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata. 

- - -

26. 281234

Az előirányzat támogatást biztosít a nemzeti szabványosításról szóló  1995. évi XXVIII. törvény 
alapján a Magyar Szabványügyi Testület,valamint a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, 
feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény alapján a Nemzeti 
Akkreditáló Testület alap- és nemzetközi feladatainak ellátásához.

Magyar Szabványügyi Testület, Nemzeti Akkreditáló Testület

a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. 
törvény 33. §-a és a Nemzeti Akkreditáló Testület 
szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint 
eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény 25. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló 
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata.

- - -

27. 329828 Az előirányzat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyes közfeladatainak költségvetési 
támogatására szolgál. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, köztestület egyedi döntés alapján előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló 
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata.

- - -

28. 349562

Az előirányzat célja költségvetési támogatás folyósítása:
a) nagyvállalkozások minimum 100 millió Ft elszámolható összköltségű, munkahelyteremtési célú 
induló beruházásainak megvalósítására,
b) nagyvállalkozások minimum 100 millió Ft elszámolható összköltségű, munkahelyteremtési 
célú, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásainak megvalósítására.

Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

1. Magyarországon saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, legalább 250 főt foglalkoztató ( a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról 
szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait is figyelembe kell venni) gazdasági társaság, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet, amelynek fejlesztendő tevékenysége a Központi Statisztikai Hivatal által a 
feldolgozóipari ágak (TEÁOR 10-33) körébe sorolt ágazatok valamelyikébe esik, amennyiben:
a) a beruházó, vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszak  nem számít bele.
b) a beruházónak vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.
c) a beruházónak vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.
d) a beruházás a beruházónál az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest.
e) a beruházó vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül, azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a 
támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló és  az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő  kapcsolódó vállalkozásának,  partnervállalkozásának, vagy  a támogatást igénylő természetes személy többségi 
tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye. Az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a beruházó a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
szerinti munkaviszonyt létesít.
f) a beruházó vállalja, hogy a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezési évét közvetlenül követő 5 évig fenntartja és a támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő a megvalósítás helyszínén üzemelteti.
g) a beruházó vállaja, hogy a beruházás megkezdésekor már meglévő vagy ha az magasabb, a beruházó más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményt, illetve a 
kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt az érintett régióban fenntartja.
h) a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja. 
i) támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatásokkal bír.
2. Nem nyújtható támogatás az igénylőnek, ha a támogatási igény
a) olyan beruházás megvalósításához kapcsolódik, amelyekhez a támogatási igény benyújtója jogosult a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatás igénylésére,
b) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
c)  benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
d) azon vállalkozás részére, amely esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül jogerősen 
megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
e) kutatási infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódik,
f) energiatermelést, energiaszolgáltatást, valamint az energetikai célú infrastruktúra létrehozásához kapcsolódik,
g) benyújtója a beruházást, vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatás odaítélésének időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást kérelmező az igényjogosultja, vagy az igény a beruházás érdekében jött létre, továbbá kivéve, ha az ingatlant a helyi 
önkormányzat javára bejegyzett vételi jog vagy visszavásárlási jog terheli, ha azok gyakorlására a helyi önkormányzat csak azzal a feltétellel jogosult, ha a beruházás meghiúsult,
h) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak 
idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
i) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

pályázati úton, egyedi döntés alapján -

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály 
alapján beszedési megbízással megterhelhető - 
fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára 
szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) garancia,
c) óvadék.

- igénybe 
vehető -

29. 258123

Az előirányzat az ágazatok polgári védelmi és katasztrófavédelmi rendszere korszerűsítésének, az 
érintett szervezetek felkészítésének, a miniszter által vezetett minisztérium főügyeletének, a 
nukleárisbaleset-elhárítási rendszer működtetésének finanszírozására, valamint az országos 
nukleárisbaleset-elhárítási rendszer normál és magasabb szintű működési állapotára meghatározott 
feladatok ellátását biztosító költségek biztosítására szolgál.

gazdasági társaság egyedi döntés alapján - egyösszegű kifizetéssel - - - - -

30. 334540
Az előirányzat a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. (a továbbiakban: KRÜH Zrt.) üzemeltetésére, 
működtetésére, a Kárpát Régió Fiatal Vállalkozói Program megvalósításával, főtevékenységeivel 
kapcsolódó szakmai feladatainak végrehajtására biztosít támogatást.

gazdasági társaság egyedi döntés alapján előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló 
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata.

- - -

31.

32. 270689 Az előirányzat a kártérítési polgári peres és peren kívüli eljárásokkal, kártérítési ügyekre 
vonatkozó jogi tevékenységgel összefüggő költségek finanszírozására szolgál. természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület, helyi önkormányzat - -

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

- - - - -

33. 244190
Az előirányzat a miniszter és az irányítása alá tartozó intézmények nemzetközi szervezetekben 
betöltött tagságához kapcsolódó tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségeinek finanszírozásául 
szolgál. Az előirányzat tartalmazza a kezelésével járó költségeket is.

nemzetközi szervezet - -

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

- - - - -

34. 297046 Az előirányzat a közfeladat-ellátás módszereit, működését érintő jelentős átszervezésre, 
átalakításra, átalakulásra, illetve intézmények megszüntetésére biztosít fedezetet. civil szervezet, gazdasági társaság, költségvetési szerv egyedi döntés alapján előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló 
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata. 

- - -

35. 296880

Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó feladat ellátásához, szakmai program 
támogatásához használható fel, így különösen:
a) turisztikai ágazati feladatok teljesítéséhez;
b) belgazdasági szakágazati feladatok, programok támogatásához;
c) nemzetgazdasági és szakmai programokkal összefüggő média megjelenések támogatásához;
d) gazdaságtervezéssel összefüggő feladatok finanszírozásához;
e) egyéb gazdaságpolitikai szakmai célok és feladatok támogatásához.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület
pályázati úton, egyedi döntés alapján  előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló 
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata. 

- igénybe 
vehető -

36. Az év közben előre nem látható kiadások fedezetére szolgál. fejezeti kezelésű előirányzat, költségvetési szerv előirányzat-átcsoportosítás alapján - időarányosan, 
teljesítésarányosan - - - - -

37.

- igénybe 
vehető -

Az előirányzat fedezetet biztosíthat
a) a kibocsátás-csökkentést és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatás és 
fejlesztés, valamint demonstrációs projektek finanszírozására,
b) a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére és energiahatékonyság 
növelésére,
c) az alacsony kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás 
ösztönzésére,
d) a kezelésével és működtetésével járó költségekre.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály 
alapján beszedési megbízással megterhelhető - 
fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára 
szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

22. 347995

Belgazdasági feladatok

Gazdasági Zöldítési Rendszer

NER300 projekt megvalósítása

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a 
honvédelmi törvény alapján

Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok

MKIK támogatása

Nemzetgazdasági támogatások

Katasztrófavédelmi polgári védelmi és nukleárisbaleset-
elhárítási ágazati feladatok

Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő 
feladatok

Szervezetátalakítási alap

Nemzetgazdasági programok

Fejezeti általános tartalék

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
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1. melléklet a .../2015. NGM rendelethez

38. 342873

Az előirányzat fedezetet biztosít az európai területi együttműködési célkitűzés keretében 
megvalósuló Duna Transznacionális Együttműködési Programban történő eredményes 
magyarországi részvételhez. Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is.

helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító hatóság 
pályázati útom, egyedi döntés alapján, előirányzat-
átcsoportosítás alapján előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló 
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata. 

- - igénybe vehető

39. 342884

Az előirányzat fedezetet biztosít az európai területi együttműködési célkitűzés keretében 
megvalósuló Közép-európai Transznacionális Együttműködési Programban történő eredményes 
magyarországi részvételhez. Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is.

helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító hatóság 
egyedi döntés alapján, előirányzat-átcsoportosítás 
alapján; előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló 
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata. 

- - igénybe vehető

40. 342895

Az előirányzat fedezetet biztosít az európai területi együttműködési célkitűzés keretében 
megvalósuló INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Programban történő 
eredményes magyarországi részvételhez. Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és 
működtetésével járó költségeket is.

helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító hatóság 
egyedi döntés alapján, előirányzat-átcsoportosítás 
alapján; előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló 
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata. 

- - igénybe vehető

41. 342906
Az előirányzat fedezetet biztosít az európai területi együttműködési célkitűzés keretében 
megvalósuló INTERACT III Interregionális Együttműködési Programban történő eredményes 
magyarországi részvételhez. Az előirányzat tartalmazza a kezelésével  járó költségeket is.

irányító hatóság - -

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 

kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

- - - - -

42. 340473 Az előirányzat az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységekkel rendelkező 
pénztárgépek beszerzéséhez nyújtandó támogatás fedezetére szolgál. gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, helyi önkormányzat, egyház

Az előirányzat felhasználásának szabályait a 
nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való 
teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép 
jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, 
adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre 
való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, 
valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi 
ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép 
bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló NGM rendelet 
tartalmazza.

- egyösszegű kifizetéssel - - Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal - -

Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 
2020

INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program

INTERACT III. Interregionális Együttműködési Program

Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása

Duna Transznacionális Együttműködési Program
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VI. Az Alkotmánybíróság határozatai, 
 teljes ülési állásfoglalásai és végzései

Az Alkotmánybíróság 15/2015. (V. 29.) AB határozata
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 2012. március 1-től 2013. augusztus 31-ig hatályos 35. § 
(2) bekezdése egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és alkalmazásának 
kizárásáról

Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában – dr. Dienes-Oehm Egon, dr. Juhász Imre, dr. Sulyok 
Tamás és dr. Varga Zs. András alkotmánybírók különvéleményével – meghozta a következő

h a t á r o z a t o t :

1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény – 2012. március 1-től 2013. 
augusztus 31-ig hatályos – 35. § (2) bekezdésének „legkésőbb 2012. június 30-áig” és „E határidő elmulasztása 
jogvesztő.” szövegrésze alaptörvény-ellenes volt, ezért a Fővárosi Ítélőtábla által befejezett 8.Pkf.26.939/2012. 
számú ügyben és a folyamatban lévő más ügyekben nem alkalmazható.

2.  Az  Alkotmánybíróság a  Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.26.939/2012/5. számú végzése alaptörvény-elleneségének 
megállapítására irányuló indítványt elutasítja.

3.  Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt egyebekben visszautasítja.

Az Alkotmánybíróság elrendeli e határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.

I n d o k o l á s

I.

 [1] 1. A  Független Történelmi Protestáns Egyház (a  továbbiakban: Egyház) és a  Független Történelmi Protestáns 
Egyesület (a  továbbiakban: Egyesület), valamint Dr. Nagy Károly, Jámbor János és Tamás Julianna (magánszemély 
indítványozók) az  Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a  továbbiakban: Abtv.) 27.  §-a alapján 
alkotmányjogi panaszt nyújtottak be az Alkotmánybíróságnál, amelyben a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.26.939/2012/5. 
számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték.

 [2] 2. A  Pest Megyei Bíróság által 2006. július 3-án jogerősen nyilvántartásba vett Egyház 2012. február 24-én 
a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a  továbbiakban: Ehtv.) – akkor hatályos – 35.  § (1)  bekezdésének 
megfelelően továbbműködési szándékát kinyilvánította, és változásbejegyzési eljárást indított a  Budapest 
Környéki Törvényszéken. A  Törvényszék az  átalakulással létrejött Egyesületet 2012. szeptember 25-én meghozott 
(és kérelemre 2012. október 9-én kijavított) végzésével az  egyház általános jogutódjaként nyilvántartásba vette, 
egyidejűleg a bejegyzett egyházat törölte a nyilvántartásból.

 [3] A Törvényszék végzése ellen a  Pest Megyei Főügyészség fellebbezést nyújtott be, amelyben az  elsőfokú végzés 
hatályon kívül helyezését és az  elsőfokú bíróság új határozat hozatalára utasítását kérte, mivel álláspontja 
szerint az  egyesület alapszabálya több szempontból nem felelt meg a  Ptk. és a  civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a  továbbiakban: 
Cnytv.) rendelkezéseinek. A kérelmező a fellebbezésre észrevételt tett, amelyben a fellebbezéssel nem értett egyet. 
A  Főügyészség az  észrevétel alapján a  fellebbezést módosítással tartotta fenn, és ismételten kérte a Törvényszék 
végzésének hatályon kívül helyezését és új eljárásra utasítását, megjegyezve, hogy az új eljárás lehetőséget teremt 
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az  alapszabály pontosítására, illetve a  hiányok pótlására. A  kérelmező a  fellebbezés kiegészítésére tekintettel 
benyújtott észrevételében a korábban előadott érveit továbbra is fenntartotta.

 [4] A fellebbezés folytán másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla 2013. január 29-én meghozott 8.Pkf.26.939/2012/5. 
számú végzésének indokolásában egyrészt tartalmilag egyetértett a  fellebbezés több érvével is, rögzítve, hogy 
a  fellebbezésben kifogásolt hibák, hiányosságok pótlása feltétele lenne az  egyesület nyilvántartásba vételének; 
másrészt ugyanakkor úgy értelmezte, hogy az új Ehtv. „az egyházból átalakuló egyesület nyilvántartásba vételéhez 
szükséges feltételek teljesítésére egy szűk, jogvesztő határidőt írt elő, amely 2012. június 30-án lejárt, így 
a  kérelmező a  fellebbezésben indítványozott hatályon kívül helyezés folytán megismétlendő eljárásban már nem 
lenne abban a helyzetben, hogy az egyházból történő átalakulás törvényi feltételeit a törvényi határidőben pótolja”, 
ezért – hatályon kívül helyezés és új eljárásra utasítás helyett – az  első fokú végzést megváltoztatta és jogerősen 
elutasította a szervezet változásbejegyzés iránti kérelmét.

 [5] A korábbi egyház, továbbá a bejegyezni kért egyesület, valamint a magánszemély indítványozók 2013. június 15-én 
alkotmányjogi panaszt nyújtottak be az Alkotmánybíróságnál, amelyben az Ítélőtábla végzésének megsemmisítését 
kérték.

 [6] 3. Az  Alkotmánybíróság hiánypótlási felhívást intézett az  indítványozókhoz, amelyre határidőben érkezett 
válaszukban kifejtették, hogy a végzés álláspontjuk szerint miért sérti az egyes indítványozóknak az Alaptörvényben 
biztosított vallásgyakorláshoz való jogát.

 [7] A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXXIII. törvény az  Ehtv. rendelkezéseit 2013. augusztus 1-ei, illetve 
szeptember 1-ei hatállyal módosította, köztük a  törvény több, folyamatban lévő, illetve befejezett ügyekre 
vonatkozó átmeneti rendelkezését is. A  fentiekre tekintettel, valamint jogi helyzetének tisztázása érdekében 
az Alkotmánybíróság nyilatkozattételre hívta fel az indítványozót.

II.

 [8] Az Alaptörvény érintett rendelkezései:
„VII. cikk (1) Mindenkinek joga van a gondolat, a  lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja 
a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását 
vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár 
egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, 
gyakorolja vagy tanítsa.
(2) Az  azonos hitelveket követők vallásuk gyakorlása céljából sarkalatos törvényben meghatározott szervezeti 
formában működő vallási közösséget hozhatnak létre.”
„XXVIII. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és 
kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű 
határidőn belül bírálja el.”

III.

 [9] 1. Az  Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta meg, hogy az  indítványozó egyház nyilvántartásból való törlése 
és emellett egyesületként történő bejegyzésének elutasítása hogyan érinti az  alkotmányjogi panasz eljárás 
lefolytatását.

 [10] Az Abtv. 59.  §-a kimondja, hogy az  Alkotmánybíróság – ügyrendjében meghatározottak szerint – kivételesen 
a nyilvánvalóan okafogyottá váló ügyek esetén az előtte folyamatban lévő eljárást megszüntetheti.

 [11] Az Alkotmánybíróság Ügyrendjének 67. § (2) bekezdés a) pontja szerint az  indítvány okafogyottá válásának egyik 
esete az, hogy „alkotmányjogi panasz eljárásban a  természetes személy indítványozó meghal, a  jogi személy 
megszűnik, kivéve ha az eljárásban érvényesítendő jog tekintetében jogutódlásnak van helye”.

 [12] Az Alkotmánybíróság a  hatáskörére vonatkozó szabályokat saját alkotmányos jogállásával és az  adott hatáskör 
rendeltetésével összhangban értelmezi [vö. Alaptörvény R) cikk (3) bekezdés és 28. cikk], ennek megfelelően járt el 
az Abtv. 59. §-ában meghatározott mérlegelési jogkörében az Ügyrend azt végrehajtó 67. §-a alkotmányjogi panasz 
eljárásban történő alkalmazásakor.

  „Az Alkotmánybíróság gyakorlata értelmében az  alkotmányjogi panasz jogorvoslat. [...] Az  Alaptörvény 
24.  cikk (2)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti alkotmányjogi panasz jogintézményének egyaránt elsődleges célja 
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ugyanis az  egyéni, szubjektív jogvédelem: a  ténylegesen jogsérelmet okozó alaptörvény-ellenes jogszabály, 
illetve alaptörvény-ellenes bírói döntés által okozott jogsérelem orvosolása. Ehhez kapcsolódik a  jogszabály 
felülvizsgálatára irányuló alkotmányjogi panaszok esetén másodlagos célként a  későbbiekben előforduló hasonló 
jogsértések megelőzése és ennek révén egyben az  alkotmányos jogrend objektív védelme” {3367/2012. (XII. 15.)  
AB végzés, Indokolás [11], [13]}.

 [13] A jogi személyek jogutód nélküli megszűnésére többféle okból is sor kerülhet. Ha a jogutód nélküli megszűnésére 
a jogi személy akaratától független, vagy akár azzal ellentétes okból kerül sor, például az arra jogosult szerv egyedi 
eljárásban megszünteti, akkor éppen az  alkotmányjogi panasz lehet az  utolsó eljárási eszköz az  adott esetben 
bekövetkezett jogsérelem orvosolására.

 [14] Az Alkotmánybíróság a  fentiekre tekintettel megállapította: nem eredményezi az  indítvány okafogyottá válását 
az  indítványozó jogi személy jogutód nélküli megszűnésének bíróság általi megállapítása, ha az  alkotmányjogi 
panasz eljárás megindításának indoka (az Alaptörvényben biztosított jog sérelme) éppen a  jogi személy 
megszüntetésével áll összefüggésben.

 [15] 2. Az  indítvány határozott kérelmet tartalmaz – a  hiánypótlásra, illetve a  nyilatkozatra is tekintettel – az  alábbiak 
szerint:
–  megjelöli az  Abtv. 27.  §-át, amely megállapítja az  Alkotmánybíróság hatáskörét az  indítvány elbírálására, 

továbbá amely az indítványozó jogosultságát megalapozza [Abtv. 52. § (1b) bekezdés a) pont];
–  tartalmazza az eljárás megindításának az indítványban szereplő indokait és az Alaptörvényben biztosított jog 

sérelmének lényegét: az  évek óta nyilvántartásba vett, törvényesen működő egyházat az  Ehtv. egyesületté 
minősítette, ezért az  határidőben nyilatkozott továbbműködési szándékáról és a  Törvényszék első fokon 
egyesületként nyilvántartásba vette, ezzel együtt az egyházat törölte; viszont a másodfokon eljáró Ítélőtábla 
a változásbejegyzési kérelmet elutasította. Így a vallási közösség tagjai nem gyakorolhatják a vallásszabadság 
alapvető jogát intézményesen, szervezeti formában [Abtv. 52. § (1b) bekezdés b) pont];

–  az  Alkotmánybíróság által vizsgálandó bírói döntésként megjelöli a  Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.26.939/2012/5. 
számú végzését [Abtv. 52. § (1b) bekezdés c) pont];

–  a  vallás szabad gyakorlásához való jog (VII.  cikk), és a  tisztességes eljáráshoz való jog [XXVIII.  cikk 
(1) bekezdés] sérelmét állítja [Abtv. 52. § (1b) bekezdés d) pont];

–  a  sérelmezett bírói döntés alaptörvény-ellenességét azzal indokolja, hogy a  vallásszabadság részét 
képezi a  vallás intézményesített formában történő közösségi gyakorlása, de mivel az  egyház törlése 
után az  egyesületet nem jegyezték be, az  egyházközösség, illetve az  egyesület tagjai nem tudják vallási 
meggyőződésüket együtt szervezett formában gyakorolni; továbbá sérült a tisztességes eljáráshoz való jog is, 
amikor a bíróság jogvesztő határidő elteltére hivatkozott [Abtv. 52. § (1b) bekezdés e) pont];

–  kifejezett kérelmet tartalmaz a  bírói döntés alaptörvény-ellenességének megállapítására és „hatályon kívül 
helyezésére”, azaz megsemmisítésére [Abtv. 52. § (1b) bekezdés f ) pont];

–  megjelöli az  indítványozó egyház és egyesület nevét és székhelyét, valamint a  három magánszemély 
indítványozó nevét és lakcímét; az  indítványozók továbbá nyilatkoztak arról, hogy adatainak nyilvános 
kezeléséhez és az indítvány nyilvánosságra hozatalához hozzájárulnak [Abtv. 52. § (5) bekezdés].

 [16] Az indítvány mellékleteként megküldték az  Alkotmánybíróság részére azokat a  dokumentumokat, amelyek 
az  indítványban foglaltakat igazolják: a  Pest Megyei Bíróság által hozott, egyházkénti nyilvántartásba vételről 
szóló végzést; a Törvényszék és az  Ítélőtábla végzését; továbbá az  utóbbi kézbesítésével kapcsolatos tértivevény 
másolatát [Abtv. 52. § (6) bekezdés].

 [17] 3. A befogadhatóság törvényben előírt tartalmi feltételeinek vizsgálata.
 [18] Az ügy tárgya az  indítványozó egyháznak az  indítványozó egyesületté történő átalakulása és ilyenként történő 

nyilvántartásba vétele, az  egyik magánszemély indítványozó az  egyesület képviselője, a  másik magánszemély 
indítványozó pedig az  egyház képviselője, ezért az  ügyben érintettnek tekinthetőek. (A harmadik magánszemély 
indítványozó az indítvány szerint presbitériumi tag a szervezetben, azonban ezt mellékelt okiratokkal nem igazolták, 
érintettsége nem állapítható meg, ezért az ő vonatkozásában az Alkotmánybíróság az indítványt visszautasította.)

 [19] A bírói döntés alaptörvény-ellenességét, illetve az  Alaptörvényben biztosított jogok sérelmét az  indítványozók 
elsősorban lényegében a  döntés következménye miatt állították: egyrészt, mivel „[a] kérelmezők tehát már 
az  első fokú bíróságnak – jogvesztő határidőn túli – határozathozatala következtében eleve el voltak zárva attól 
a  lehetőségtől, hogy az  Egyesület nyilvántartásba vételéhez – a  másodfokú bíróság szerint még – szükséges 
feltételeket határidőben teljesíthessék”; másrészt, mivel „a jogalkotó, valamint az  ügyben eljáró bíróságok 
eljárásának következtében egy […] kaotikus, a  kiszámíthatóság és a  jogbiztonság követelményével teljesen 
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ellentétes jogi helyzet alakult ki”; másodsorban pedig a  tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét állítva, a bíróság 
jogértelmezése miatt, azzal összefüggésben, hogy „a bíróság jogvesztő határidő elteltére hivatkozott” [Abtv. 27.  § 
a) pont].

 [20] A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon hozott végzése tájékoztatást tartalmazott arról, hogy ellene fellebbezésnek nincs 
helye, tehát az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette [Abtv. 27. § b) pont].

 [21] A végzést az  indítványozó jogi képviselője 2013. május 14-én vette kézhez. Az  alkotmányjogi panaszt tehát 
a  sérelmezett döntés kézbesítését követő naptól számított 61. napon nyújtották be, de ez  az Ügyrend 28.  § 
(2)  bekezdése alapján még szabályszerű, ugyanis e  szerint, ha a  határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, 
a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le. Az Abtv. 53. § (2) bekezdése szerint az alkotmányjogi 
panasz iránti indítványt főszabályként az  ügyben első fokon eljárt bíróságnál kell az  Alkotmánybírósághoz 
címezve benyújtani. A  jelen ügyben az  indítványozók ugyan közvetlenül az  Alkotmánybírósághoz nyújtották be 
az  indítványt, de az  ilyen esetre az  Ügyrend 25.  § (7)  bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az  ügyben első fokon 
eljárt bíróság a  beadvány tartalmából megállapítható, a  beadványt a  főtitkár megküldi a  bíróságnak. A  bíróság 
az indítványt a szükséges (egyéb) iratokkal együtt megküldte az Alkotmánybíróságnak [Abtv. 30. § (1) bekezdés].

 [22] Az indítványozó által állított alaptörvény-ellenesség a  bírói döntést érdemben befolyásolta, ugyanis az  Ítélőtábla 
– kifejezetten ahelyett, hogy az  első fokú végzést hatályon kívül helyezte és új eljárásra utasította volna – 
az  indítványozó által vitatott jogértelmezés miatt utasította el az  egyesület változásbejegyzés iránti kérelmét. 
Az  Alkotmánybíróságnak tehát abban a  kérdésben kell döntenie, hogy a  kifogásolt bírói jogértelmezés és 
jogalkalmazás ellentétes-e a tisztességes eljáráshoz, illetve a vallásszabadsághoz való joggal [Abtv. 29. §].

 [23] A fenti szempontok mérlegelése után az Alkotmánybíróság a panaszt befogadta, és az Ügyrend 31. § (6) bekezdése 
szerint érdemben bírálta el.

IV.

 [24] Az alkotmányjogi panasz az alábbiak szerint megalapozott.

 [25] 1. Az  Alaptörvény 28.  cikke szerint a  bíróságok a  jogalkalmazás során a  jogszabályok szövegét az  Alaptörvénnyel 
összhangban kötelesek értelmezni. A  bírói döntésnek az  Alaptörvénnyel való összhangját a  24.  cikk (2)  bekezdés 
d) pontja szerint alkotmányjogi panasz alapján az Alkotmánybíróság vizsgálja felül.

 [26] Az Alkotmánybíróság a  jelen ügyben elsőként a  bírói döntésnek az  Alaptörvény VII.  cikkével való összhangját 
vizsgálta meg.

 [27] Az Alaptörvény VII. cikk (2) bekezdése szerint „[a]z azonos hitelveket követők vallásuk gyakorlása céljából sarkalatos 
törvényben meghatározott szervezeti formában működő vallási közösséget hozhatnak létre”.

 [28] Az Alkotmánybíróság az  Alaptörvény ötödik módosítását követően hozott több határozatában megerősítette: 
„A vallási közösségek sajátos jogi formában történő – az  államtól különvált, önálló – működésének lehetővé 
tétele az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a  vallásszabadsághoz való jog gyakorlásának ugyan nem feltétele, 
de ahhoz szorosan hozzátartozik […]. A  vallásszabadság garantálásától elválaszthatatlan a  vallási közösségek 
működőképessége” {27/2014. (VII. 23.) AB határozat (a  továbbiakban: Abh.), Indokolás [39]; 35/2014. (XII. 18.)  
AB határozat (a továbbiakban: Abh2.), Indokolás [38]}.

 [29] Az Alkotmánybíróság döntéseiben arra is rámutatott, hogy „»[e]gy vallási csoport számára a  ’vallási közösség’ 
jogállás […] olyan lényeges jogosultság, amely szorosan összefügg a  vallásszabadsághoz való joggal« {Abh., 
Indokolás [47]}; a  jogi személyként való folyamatos működés lehetősége ehhez képest még alapvetőbb 
követelményként értékelhető” {3260/2014. (X. 20.) AB végzés, Indokolás [17]; Abh2., Indokolás [39]}.

 [30] Ezzel összhangban „a jogállás, illetve a  jogosultságok megszerzésére irányuló eljáráshoz hasonlóan a  jogállás, 
illetve a  jogosultságok felülvizsgálatára irányuló eljárással kapcsolatban is […] az  Alaptörvény VII.  cikkéből és 
XV.  cikkéből eredő követelmény az  Alaptörvény B)  cikkének, XXIV.  cikkének, illetve XXVIII.  cikkének megfelelő 
világos és kiszámítható szabályozás, kellő felkészülési idő, valamint a tisztességes eljárás és a jogorvoslati lehetőség 
biztosítása” {Abh., Indokolás [59]}.

 [31] A vallási közösség jogállás megszerzésére és megtartására vonatkozó eljárással kapcsolatban az  Alaptörvényből 
eredő garanciális követelmények az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint értelemszerűen irányadóak a  vallási 
közösség jogállásba más szervezeti formából történő átalakulás eljárására is, mivel ez  utóbbi is vallási közösség 
jogállás megszerzésére irányul, annyi lényeges eltéréssel, hogy az  átalakulás esetén létezik már egy jogelőd 
szervezet, amelynek vagyona és meglévő jogviszonyai is veszélynek vannak kitéve egy sikertelen átalakulás esetén 
(tehát, ha a jogelőd szervezet úgy szűnne meg, hogy a jogutód nem jönne létre).
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 [32] 2. Az  Ehtv.-nek az  Ítélőtábla által alkalmazott – 2012. március 1-től 2013. augusztus 31-ig hatályos – 35.  § 
(2)  bekezdése szerint „a szervezet az  egyesület nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételeket legkésőbb 2012. 
június 30-áig teljesítheti azzal, hogy ha a  szervezet vallási tevékenységét 2012. január 1-jétől a  2011. december 
31-én hatályos belső egyházi szabályában meghatározott szervezeti keretek között változatlanul végzi, a  bíróság 
az  egyesület bírósági nyilvántartásba vétele során a  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 62.  § 
(3)  bekezdés b)  pontja, 63.  § (1), (3) és (4)  bekezdése szerinti feltételekkel kapcsolatosan nem vizsgálja, hogy 
a  szervezet létesítő okirata megfelel-e a  legfőbb szerv, az  ügyintéző szerv és a  képviseleti szerv létrejöttére és 
hatáskörére vonatkozó törvényi szabályoknak. E határidő elmulasztása jogvesztő.”

 [33] Az Ítélőtábla a  hivatkozott rendelkezést úgy értelmezte, hogy a  törvény „az egyházból átalakuló egyesület 
nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételek teljesítésére egy szűk, jogvesztő határidőt írt elő, amely 2012. június 
30-án lejárt, így a  kérelmező a  fellebbezésben indítványozott hatályon kívül helyezés folytán megismétlendő 
eljárásban már nem lenne abban a helyzetben, hogy az egyházból történő átalakulás törvényi feltételeit a törvényi 
határidőben pótolja”.

 [34] Mivel a  törvény explicit módon kógens normát tartalmaz, az  indítványozó sérelme a  rendelkezés megfelelő 
alkalmazása mellett következett be.

 [35] Az Abtv. 28. § (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság a 27. §-ban meghatározott bírói döntés felülvizsgálatára 
irányuló eljárásban a  26.  § szerinti, jogszabály Alaptörvénnyel való összhangját illető vizsgálatot is lefolytathatja, 
ezért a jelen ügyben hivatalból megvizsgálta, hogy az ügyben folytatott bírósági eljárásban alkalmazott jogszabály 
alaptörvény-ellenes volt-e.

 [36] Az Abh.-ban az  Alkotmánybíróság nem találta az  Alaptörvénnyel ellentétesnek azt a  szabályozási megoldást, 
hogy a  vallási csoportok által igénybe vehető új jogi formák kialakítása (illetve ezekre vonatkozó feltételek 
megváltoztatása) esetén a  jogalkotó kötelezővé teszi kérelem benyújtását és a  törvényi feltételeknek való 
megfelelés igazolását {Indokolás [59]}. A kérelem benyújtására, illetve a feltételek teljesítésére (és annak igazolására) 
vonatkozó határidő előírása elviekben a  vallásszabadsághoz való jogot nem sérti, sőt, az  érintett szervezetek 
jogállásának meghatározott időn belül történő rendezése a jogbiztonság szempontjával is indokolható.

 [37] Az Alkotmánybíróság ugyanakkor figyelembe vette azt a  tényt is, hogy a  változásbejegyzési eljárás során 
a változásbejegyzési eljárásban meghatározott feltételeket a Törvényszék és az Ítélőtábla eltérően értelmezte, hiszen 
a  Törvényszék az  indítványozó egyház kérelmének helyt adott és azt vallási tevékenységet végző egyesületként 
nyilvántartásba vette. Ezzel összefüggésben vizsgálandó, hogy teljesül-e a „világos és kiszámítható szabályozás” 
követelménye.

 [38] Az Alkotmánybíróság AB több határozatában elvi éllel mutatott rá arra, hogy a  világos, érthető és megfelelően 
értelmezhető normatartalom a  normaszöveggel szemben alkotmányos követelmény. A  42/1997. (VII. 1.)  
AB határozat szerint „[a]lkotmányellenessé nyilvánítható az a szabály, amely értelmezhetetlen voltánál fogva teremt 
jogbizonytalanságot, mert hatását tekintve nem kiszámítható és címzettjei számára előre nem látható.” {ABH 1997, 
299, 301., 34/2014. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [116]}

 [39] A változásbejegyzési eljárásban teljesítendő feltételek olyan meghatározása, amely az első- és másodfokú bíróság 
általi eltérő értelmezésre ad lehetőséget, általánosságban és önmagában nem eredményezi a  normavilágosság 
sérelmét. A  jelen ügyben azonban az  elsőfokú bíróság nem tartotta szükségesnek a  hiánypótlást, a  másodfokú 
eljárásban, illetve egy megismételt elsőfokú eljárásban – a Cnytv. hiánypótlási, illetve ismételt hiánypótlást lehetővé 
tevő szabályaival ellentétben – a  tartalmi feltételek teljesítéséhez kapcsolt jogvesztő határidő miatt nem volt, 
illetve nem lett volna lehetősége pótolni a  hiányokat. Ezért az  Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a  vizsgált 
szabályozási környezetben a  nem teljesen egyértelmű feltételek teljesítésére előírt – kivételt nem engedő – 
jogvesztő határidő előírása az Alaptörvény B) cikkéből következő jogbiztonság elvével összefüggésben a VII. cikkben 
foglalt vallásszabadsághoz való jog sérelmét eredményezte. Az  egyház törlése után ugyanis az  Ítélőtábla 
az  első fokú változásbejegyző végzést megváltoztatta és jogerősen elutasította a  szervezet változásbejegyzés 
iránti kérelmét, ezt a  végzést az  indítványozó jogi képviselője 2013. május 14-én vette kézhez, de a  vizsgált 
törvényi rendelkezés az  átalakuló egyesület nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételek teljesítésére olyan 
jogvesztő határidőt írt elő, amely közel egy évvel korábban, 2012. június 30-án lejárt. Mindez azt eredményezte, 
hogy a  szervezet semmilyen formában nem került jogerősen nyilvántartásba, illetve nem maradt jogerősen 
nyilvántartásban, az egyházközösség tagjai nem tudják vallási meggyőződésüket együtt, jogilag elismert szervezett 
formában gyakorolni.

 [40] 3. Mindezek alapján, tekintettel arra, hogy Ehtv.-nek – az Ítélőtábla által alkalmazott és – az Alkotmánybíróság által 
alaptörvény-ellenesnek ítélt 35.  § (2)  bekezdése részeként a  jogvesztő határidőt megállapító szabály („legkésőbb 
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2012. június 30-áig” és „E határidő elmulasztása jogvesztő.” szövegrészek) 2012. március 1-től 2013. augusztus 
31-ig volt hatályban, az  Alkotmánybíróság annak megsemmisítése helyett az  Abtv. 45.  § (4)  bekezdése alapján 
annak az  egyedi ügyben történő és – az  esetlegesen az  indítványozó szervezetekkel hasonló helyzetben lévő 
más vallási szervezeteknek az  Alaptörvény VII.  cikkében biztosított jogainak védelme érdekében – általános 
alkalmazhatatlanságát is kimondta.

 [41] Az Alkotmánybíróság a  35/2014. (XII. 18.) AB határozatban utalt arra, hogy „[b]izonyos esetekben 
az  Alkotmánybíróság határozata önmagában alkalmas arra, hogy az  alaptörvény-ellenes jogszabály által okozott 
jogsérelmet kiküszöbölje; más esetekben a  jogsérelem orvosolására bírósági eljárás útján kerül sor a  törvényben 
szabályozott módon” {Indokolás [46]}. A  Pp. 360.  §-ban körülírt esetekben az  alkotmányjogi panasz orvoslásának 
eljárási eszközét – az  Alkotmánybíróság határozata alapján és a  vonatkozó eljárási szabályok megfelelő 
alkalmazásával – a  Kúria állapítja meg. A  szükség esetén újból lefolytatandó eljárásban a  jelen határozatban 
kimondott alkalmazási tilalom értelemszerűen irányadó. Erre tekintettel, továbbá mivel maga az  alkalmazott 
rendelkezés (és nem pedig a  bírói jogértelmezés) volt alaptörvény-ellenes, az  Alkotmánybíróság a  Fővárosi 
Ítélőtábla 8.Pkf.26.939/2012/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására vonatkozó indítványt 
elutasította.

 [42] 4. Az  Alkotmánybíróság e  határozatának a  Magyar Közlönyben történő közzétételét az  Abtv. 44.  § (1)  bekezdés 
második mondata alapján, az alaptörvény-ellenesség megállapítására tekintettel rendelte el.

Budapest, 2015. május 26.

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., 
az Alkotmánybíróság elnöke

 Dr. Balsai István s. k., Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Juhász Imre s. k.,  Dr. Kiss László s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Lévay Miklós s. k.,  Dr. Pokol Béla s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Salamon László s. k.,  Dr. Stumpf István s. k., 
 alkotmánybíró előadó alkotmánybíró

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Szalay Péter s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

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

Alkotmánybírósági ügyszám: IV/1099/2013.

Dr. Juhász Imre alkotmánybíró különvéleménye

 [43] A többség által elfogadott határozat rendelkező részével és az indokolással nem értek egyet.
 [44] Álláspontom szerint az Alkotmánybíróságnak az alkotmányjogi panaszt érdemi vizsgálat nélkül vissza kellett volna 

utasítania, a következők miatt.

 [45] 1. Az  Abtv. 30.  § (1)  bekezdése értelmében az  alkotmányjogi panasz benyújtására a  sérelmezett döntés 
kézbesítésétől számított hatvan napon belül van lehetőség. Az  Abtv. 53.  § (2)  bekezdése értelmében 
az  alkotmányjogi panasz iránti indítványt – a  26.  § (2)  bekezdése szerinti eset kivételével – az  ügyben első fokon 
eljárt bíróságnál kell az Alkotmánybírósághoz címezve benyújtani.
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 [46] Az Abtv. 30. § (1) bekezdésében foglalt határidő ún. törvényi határidő, amelynek módosítására, sőt – megítélésem 
szerint – jelentést módosító „értelmezésére”, alacsonyabb szintű jogforrásba foglalt rendelkezéssel nincsen 
lehetőség. Hasonlóképpen az  Abtv. 53.  § (2)  bekezdése szerinti, az  alkotmányjogi panasz benyújtásának helyére 
vonatkozó törvényi rendelkezést még akkor sem lehet alacsonyabb szintű jogforrásba foglalt rendelkezéssel 
módosítani, ha az az indítványozók számára kedvezőbb lenne.

 [47] 2. Az Abtv. 70. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az Alkotmánybíróság eljárására vonatkozó részletes 
szabályokat az Alkotmánybíróság ügyrendje állapítja meg.”

 [48] Az Alkotmánybíróság Ügyrendje az  alábbiak szerint rendelkezik: „28.  § (1) A  beadványt a  benyújtására nyitva álló 
törvényi határidőben, az  egyéb határidőhöz kötött eljárási cselekményt a  megtételére megjelölt határidőben kell 
az érkeztetésére az Abtv. alapján jogosult szervhez személyesen benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára 
adni. A  határidő elmulasztásának következményeit nem lehet alkalmazni, ha a  beadványt legkésőbb a  határidő 
utolsó napján hivatali időben benyújtották vagy ajánlott küldeményként postára adták. A  beadvány távközlési 
eszköz útján történő benyújtásának nincs helye.” Rögzíteni kívánom, hogy az Alkotmánybíróság előző ügyrendjéről 
szóló 1/2012. (I. 3.) Tü. határozat 2013. február 28-ig hatályos szövege ezt a rendelkezést még nem tartalmazta.

 [49] Az Alkotmánybíróság fentiek alapján 2013 februárjával bezárólag az  alkotmányjogi panaszra nyitva álló határidőt 
anyagi jogi határidőnek tekintette.

 [50] Álláspontom szerint az  Abtv. 30.  §-a szerinti hatvan nap tekintetében az  Ügyrend 2013. március 1. napja óta 
hatályos 28.  §-a kiterjesztő értelmezést tartalmaz, mivel e  rendelkezés szerint a  határidő utolsó napján hivatali 
időben benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott beadvány nem tekintendő elkésettnek. Ez  azt 
jelenti, hogy az  Alkotmánybíróság gyakorlatában az  eljárásjogi határidő kontra anyagi jogi határidő kérdésében 
így az  az álláspont vált uralkodóvá, hogy méltánytalan az  ügyfelekkel szemben, ha az  egyébként időben 
elküldött beadványok a posta hibájából érkeznek a törvényi határidőn túl. Ez a  felfogás és következtetés azonban 
a probléma teljes félreértéséről tanúskodik, mivel itt nem méltányossági kérdésről van szó. Az anyagi jogi határidő 
– álláspontom szerint – nem azért anyagi jogi, mert a jogalkotó ilyen határidő előírásakor nem ügyfélbarát, hanem 
attól, hogy az  adott eljárás keretein belül alkalmazandó vagy sem. Véleményem szerint az  alkotmányjogi panasz 
benyújtásával az  Alkotmánybíróság előtt egy szuverén eljárás indul, amelyet nem lehet a  polgári eljárás illetve 
a polgári per részének tekinteni. Ebből következően az alkotmányjogi panasz benyújtásának határideje ezért nem 
lehet eljárásjogi. Lényegében ezt az álláspontot támasztja alá a Pp. szerinti keresetindítás vonatkozásában a 4/2003. 
PJE határozat, amely szerint a „jogszabályban megállapított keresetindítási határidő nem a  bírósági eljárás része, 
hanem, mint az  érvényesíthetőség létszakába jutott igény idővetülete, az  alanyi (anyagi) joghoz, jogviszonyhoz 
kötődik, és mint ilyen, szükségképpen anyagi jogi természetű. E határidő jellege nem függ attól, hogy a határidőt 
milyen típusú (anyagi jogi vagy eljárásjogi) jogszabály rendeli, illetőleg hogy annak elmulasztásához milyen 
jogkövetkezményt fűz. A  keresetindítási anyagi jogi határidők jogi természete nem különbözik a  más típusú (pl. 
teljesítési stb.) anyagi jogi határidőktől. Erre mutat számítási módjuk azonossága is. A keresetlevélnek a bírósághoz 
történő benyújtása nem perbeli cselekmény”.

 [51] 3. Az  Ügyrend ugyancsak 2013. március 1. napja óta hatályos 25.  § (7)  bekezdése az  alábbiak szerint rendelkezik: 
„25. § (7) Ha az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 53. § (2) bekezdésétől eltérően közvetlenül az Alkotmánybíróságnál 
nyújtották be, és az ügyben első fokon eljárt bíróság a beadvány tartalmából megállapítható, a beadványt a főtitkár 
megküldi a bíróságnak.”

 [52] Az Alkotmánybíróság ügyrendje 2013. február 28-ig hatályos szövege ezt a  rendelkezést sem tartalmazta. 
Az  Alkotmánybíróság többségi határozatával elbírált ügyben – az  Indokolás III. 3.  pontja (Indokolás [21]) 
szerint – az  Ügyrendre alapítottan került sor az  alkotmányjogi panasz befogadása feltételei fennállásának 
megállapítására, az alkotmányjogi panasz érdemi elbírálására: „A jelen ügyben az indítványozók ugyan közvetlenül 
az  Alkotmánybírósághoz nyújtották be az  indítványt, de az  ilyen esetre az  Ügyrend 25.  § (7)  bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy ha az  ügyben első fokon eljárt bíróság a  beadvány tartalmából megállapítható, a  beadványt 
a  főtitkár megküldi a  bíróságnak. A  bíróság az  indítványt a  szükséges (egyéb) iratokkal együtt megküldte 
az Alkotmánybíróságnak [Abtv. 30. § (1) bekezdés].”

 [53] Az Ügyrend 25. § (7) bekezdése azonban nem módosítja az Ügyrend által megengedően – szerintem contra legem – 
értelmezett határidőt, csak a beadvány megküldéséről rendelkezik. A konkrét ügyben tehát már nem csak az Abtv. 
és az Ügyrend közötti általam állított ellentmondásról van szó, hanem arról, hogy az Abtv.-ben írtaknak megfelelő 
helyen kezdeményezett alkotmányjogi panasz benyújtására előírt határidő eljárásjogi típusú felfogását magáévá 
tevő Ügyrendből sem következik a  többségi befogadó döntés. Összefoglalva: a  60 napos benyújtási határidő 
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nem az  Alkotmánybírósághoz, hanem az  első fokon eljárt bíróságra történő beérkezésre vonatkozik (a  konkrét 
esetben is).

 [54] 4. Jogrendszerünktől egyébként nem idegen a  többségi határozattal azonos vagy ahhoz hasonló normatív 
megoldás, bár ezek túlnyomórészt kivételképpen megjelenő szabályok [például a Pp. 331. §-a, amely kimondja: „Ha 
a  fél – törvény rendelkezése ellenére – a  keresetlevelet a  bírósághoz nyújtotta be, azt a  bíróság vizsgálat (124.  §) 
nélkül haladéktalanul megküldi az ügyben első fokon eljárt közigazgatási szervnek. A 330. § (2) bekezdése ebben 
az  esetben is megfelelően irányadó azzal, hogy a  keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt 
a  felülvizsgálni kért közigazgatási határozat közlésétől számított 30 napon belül ajánlott küldeményként postára 
adták vagy a  bírósághoz benyújtották.”]. Mint látható, amikor a  jogalkotó a  méltányosabb eljárás irányába kíván 
elmozdulni, akkor ezt normatív módon meg is teszi.

 [55] 5. A fentiekben kifejtettekre tekintettel, a határidő utolsó napján az Alkotmánybírósághoz benyújtott alkotmányjogi 
panasz vonatkozásában – álláspontom szerint – csak az  alkotmányjogi panasz visszautasításának lett volna helye, 
ezért a határozatot támogatni nem tudom.

Budapest, 2015. május 26.

Dr. Juhász Imre s. k.,
alkotmánybíró

 [56] A különvélemény 1. és 5. pontjához csatlakozom.

Budapest, 2015. május 26.

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Sulyok Tamás alkotmánybíró különvéleménye

 [57] 1. A  többségi határozat rendelkező részének 2.  pontjával nem értek egyet. Álláspontom szerint 
az  Alkotmánybíróságnak az  indítványban foglalt kérelmen – a  bírói döntés megsemmisítésén – túl nem kellett 
volna áttérnie a  bíróság által alkalmazott törvényi rendelkezés alkotmányossági vizsgálatára. Véleményem szerint 
a  vizsgált ügyben a  kifogásolt törvényi szövegrészt a  bíróság alaptörvény-ellenesen értelmezte, és ez  idézte elő 
az  alaptörvény-ellenességet, ezért a  jelen ügyben a  Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.26.939/2012/5. számú végzésének 
megsemmisítésével, illetve alkotmányos követelmény megfogalmazása révén, a  norma alkotmányos értelmezési 
tartományának kibontásával kellett volna megszüntetni az alkotmányellenes helyzetet.

 [58] 2. A  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 34. § (1) bekezdése szerint az egyházak kivételével 
„valamennyi, a  lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az  egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján 
nyilvántartásba vett szervezet és annak vallásos célra létrejött önálló szervezete (a továbbiakban együtt: szervezet) 
2012. január 1-jétől egyesületnek minősül.” Az  Ehtv. 35.  § (1)  bekezdése alapján a „szervezet 2012. február 29-éig 
nyilatkozik továbbműködési szándékának hiányáról vagy – továbbműködési szándék esetén – az  egyesületre 
vonatkozó szabályok szerint változásbejegyzési eljárást indít, amelyre a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és 
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 37. § (1) bekezdését, 38. §-át, valamint 63. § 
a) és c) pontját kell alkalmazni azzal, hogy alakuló ülésen az átalakulást elhatározó ülést kell érteni.”

 [59] Az Ehtv. 35. § (2) bekezdése értelmében „[A] szervezet az egyesület nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételeket 
legkésőbb 2012. június 30-áig teljesítheti azzal, hogy ha a  szervezet vallási tevékenységét 2012. január 1-jétől 
a 2011. december 31-én hatályos belső egyházi szabályában meghatározott szervezeti keretek között változatlanul 
végzi, a  bíróság az  egyesület bírósági nyilvántartásba vétele során a  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 62.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti feltételekkel kapcsolatosan nem vizsgálja, hogy a  szervezet létesítő 
okirata megfelel-e a  legfőbb szerv, az ügyintéző szerv és a képviseleti szerv létrejöttére és hatáskörére vonatkozó 
törvényi szabályoknak. E határidő elmulasztása jogvesztő.”
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 [60] A korábbiakban egyházként működő indítványozó az  Ehtv. alapján, a  törvény akkori (a  változás bejegyzési 
kérelem előterjesztésének időpontjában hatályos) rendelkezéseinek megfelelően változásbejegyzési eljárást 
indított a  Budapest Környéki Törvényszéken, amely az  átalakulással létrejött egyesületet végzésével az  egyház 
általános jogutódjaként nyilvántartásba vette. A  Pest Megyei Főügyészség fellebbezése alapján, másodfokon 
eljáró Fővárosi Ítélőtábla azonban rámutatott arra, hogy az  eljárás során hiányosan kerültek benyújtásra egyes 
olyan dokumentumok, amelyek pótlása feltétele lenne (lett volna) az  egyesület nyilvántartásba vételének. Ezért 
az Ítélőtábla a 8.Pkf.26.939/2012/5. számú végzésében az elsőfokú végzést megváltoztatta, és jogerősen elutasította 
a  szervezet változásbejegyzés iránti kérelmét. Ezen – a  panaszos által támadott – végzés oly módon értelmezte 
az  Ehtv. fenti rendelkezését, hogy az  „az egyházból átalakuló egyesület nyilvántartásba vételéhez szükséges 
feltételek teljesítésére egy szűk, jogvesztő határidőt írt elő, amely 2012. június 30-án lejárt, így a  kérelmező 
a  fellebbezésben indítványozott hatályon kívül helyezés folytán megismétlendő eljárásban már nem lenne 
abban a  helyzetben, hogy az  egyházból történő átalakulás törvényi feltételeit a  törvényi határidőben pótolja”. 
Ez  az  értelmezés volt az  indok arra, hogy a  Fővárosi Ítélőtábla az  alkotmányjogi panasszal támadott végzésében 
nem rendelkezett új eljárásra utasításról, hanem a  jogutód egyesület bejegyzését elrendelő elsőfokú bírósági 
végzést megváltoztató, a változásbejegyzési kérelmet elutasító, jogerős döntést hozott.

 [61] 3. Egyetértek a  többségi határozat indokolásának azon megállapításával, hogy a  kifogásolt törvényi rendelkezés 
kógens szabályozást tartalmaz, ugyanakkor álláspontom szerint a  többségi határozat által megsemmisített 
jogvesztő határidőt előíró jogszabályi rendelkezés – az Alaptörvény 28. cikkében foglalt józan ész követelményének 
megfelelően – csak a  változásbejegyzési kérelem benyújtására, tehát csak az  eljárás megindításának időpontjára 
vonatkozhat. Ennek értelmében a  törvényi határidőt követően már nem lehet kérelmet benyújtani és 
a  benyújtáshoz szükséges feltételek teljesítését megkezdeni. Ugyanakkor a  törvényi határidőn belül megindított 
eljárások esetén, akár egy másodfokú eljárást követő megismételt új eljárásban is, a  bíróság által megállapított 
hiánypótlásra, pontosító jellegű kiegészítésekre továbbra is van lehetőség. A hiánypótlási eljárás semmilyen explicit 
szabályozás révén nincs kizárva a  törvényi határidőn belül már megindított eljárások vonatkozásában az  Ehtv. 
illetve a 2011. évi CLXXXI. törvény speciális szabályaiban. Az ezzel ellentétes értelmezés ráadásul ahhoz az abszurd 
eredményhez vezetne, amely az indítványozó terhére rója az eljáró bíróságok által az ügyintézéshez felhasznált időt, 
ami teljes egészében rendszeridegen lenne az eljárási törvényekben foglaltaktól.

 [62] 4. Az  Ehtv. mint lex specialis – bizonyos vonatkozásokban – az  egyesületi nyilvántartásba vételre vonatkozóan 
az  általános szabályoktól eltérő szabályokat tartalmaz, azonban csupán annyiban tartalmaz speciális szabályokat, 
hogy meghatározza azt, hogy meddig nyújthatják be a kérelmüket az átalakuló egyházak (a feltételeket is eddig kell 
teljesíteniük), illetve a bíróság mit nem vizsgál esetükben a Ptk. általános előírásaiban foglalt feltételek közül.

 [63] A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. 
törvény szabályozza a  nyilvántartásba vétel kérdéseit, amely pedig háttérjogszabályként a  Polgári perrendtartás 
szabályait (a  továbbiakban: Pp.) rendeli alkalmazni. A  2011. évi CLXXXI. törvény 28.  § (1)  bekezdése szerint  
„a bíróság a szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtásától számított harminc napon belül a kérelmet 
megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy nincs-e helye […] c) hiánypótlásnak […] és a  szükséges 
intézkedéseket megteszi.” A  29.  § a  hiánypótlás nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetére történő elutasítást 
tartalmaz, a 30. § pedig további, hiánypótlásra vonatkozó szabályokat.

 [64] A vizsgált ügyben álláspontom szerint az Ehtv., a 2011. évi CLXXXI. törvény és ezekben megjelölt háttérjogszabályok 
együttes értelmezésére van szükség.

 [65] Kétségtelen, hogy az  Ehtv. kérdéses szabálya a  nyilvántartásba vételéhez szükséges „feltételek teljesítéséről” szól, 
nem magáról a nyilvántartásba vételi eljárás megindításáról, azonban az eljárásra, a hiánypótlás kizártságára nem 
lehet egyértelműen következtetni ebből a megfogalmazásból.

 [66] Amennyiben egy norma értelme kétséges, a  nyelvtani értelmén túl logikai, rendszertani, és célja szerinti 
(teleologikus) értelmezési rétegeit is fel kell tárni. Az a tény, hogy az ügyben eljáró bíróságok ellentétes értelmezést 
tulajdonítanak egy jogszabályhelynek, nem feltétlenül jelenti a  normavilágosság követelményének sérelmét, és 
különösen nem jelenti a norma értelmezhetetlenségét.

 [67] Jelen esetben az  Ehtv. az  egyházból egyesületté alakulás megindítására, a  rendszerszintű átalakítások 
lebonyolítására határozott meg szabályokat és határidőket. Nem tartalmaz ugyanakkor az  eljárások lefolytatására 
nézve eljárási, processzuális tartalmú vagy hatású rendelkezéseket. Az Ehtv. vitatott 35. §-a az átmeneti szabályok 
között szerepel az  Ehtv. végén. Ebből is következik szerintem az  az értelmezés, hogy a  jogalkotó az  átalakulásra 
vonatkozó átmenetet szabályozta, azaz az eljárások megindítására kívánt átmeneti időt (határidőt) biztosítani, nem 
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pedig formális, eljárási kérdéseket rendező, illetve az eljárási szabályok bármelyikét – jelen esetben a hiánypótlásra 
vonatkozó szabályt – kizáró szabályozást akart létrehozni.

 [68] Az Ehtv. 33–38. §-hoz fűzött indokolás is ezt az értelmezést támogatja, amely szerint „további átmeneti szabályok 
biztosítják az  egyesületté való átalakulás megfelelő időben való lebonyolítását”, továbbá „[a] törvény ezeknek 
a  szervezeteknek regisztrációs kötelezettséget ír elő, amely alapján 2012. február 29-éig kezdeményezhetik 
az  egyesületként történő nyilvántartásba vételüket. Ha ezt elmulasztja, a  szervezet 2012. március 1-jén jogutód 
nélkül megszűnik, a  bíróság kényszer-végelszámolási eljárás keretében megszünteti.” A  jogalkotó szándékát 
felmutató indokolás alapján a nyilvántartásba-vételi eljárás kezdeményezésére, azaz az eljárás megindítására lehet 
elsősorban következtetni.

 [69] 5. Az Alaptörvény 28. cikke értelmében a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok 
céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik, és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezniük, hogy 
azok a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. Az Alaptörvény VII. cikkében 
foglalt vallásszabadsághoz való jogból fakadóan bármely értelmezés, ami olyan helyzetet idéz elő, hogy a  vallási 
közösség tagjai nem gyakorolhatják a  vallásszabadság alapvető jogát intézményesen, szervezeti formában, nem 
lehet a rendelkezés alkotmányos értelmezési tartományának a része.

 [70] Ezen kívül a  hiánypótlást ki nem záró értelmezést olyan gyakorlati szempontok is alátámasztják, hogy a  bíróság 
a  végzését a  törvényben meghatározott 2012. június 30-i határidőt követően hozta meg. Ennek következtében 
az  indítványozók eleve el voltak zárva attól a  lehetőségtől, hogy az  Alapszabálynak a  másodfokú bíróság által 
megállapított hibáit pótolhassák, a  hiányosságokat kiküszöböljék, így a  nyilvántartásba vételéhez – a  másodfokú 
bíróság szerint még – szükséges feltételeket határidőben teljesíthessék. Ellentmondana ugyanakkor a  józan ész 
és a  fair eljárás követelményének, ha a  bírósági eljárás időtartamát, esetleges elhúzódásának következményeit 
az  eljárás kezdeményezőire lehetne hárítani, így a  bírói döntésben foglalt jogszabályi értelmezés véleményem 
szerint alaptörvény-ellenes.

 [71] A fentiek alapján álláspontom szerint – a  jogszabályi rendelkezés kímélete mellett – a  bírói döntésben foglalt 
jogértelmezés alaptörvény-ellenességének megállapításával, a döntés megsemmisítésével és a jogvesztő határidőre 
vonatkozó alkotmányos követelmény kimondásával kellett volna felszámolni az alaptörvény-ellenes helyzetet.

Budapest, 2015. május 26.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Varga Zs. András alkotmánybíró különvéleménye

 [72] Nem értek egyet a határozat rendelkező részének 1. és 2. pontjával.
 [73] A Fővárosi Ítélőtábla 2013. január 29-én hozott, 8.Pkf.26.939/2012/5. sorszámú végzését támadó panasz elutasítását, 

és az  Ehtv. 35.  § (2)  bekezdésének egyes szövegrészeit megsemmisítő határozat indokolásának lényege az, hogy 
a  „nem teljesen egyértelmű feltételek teljesítésére előírt – kivételt nem engedő – jogvesztő határidő előírása 
az Alaptörvény B) cikkéből következő jogbiztonság elvével összefüggésben a VII. cikkben foglalt vallásszabadsághoz 
való jog sérelmét eredményezte”.

 [74] Álláspontom szerint nem volt indokolt az Abtv. 28. §-ának (1) bekezdésében írt felhatalmazás alkalmazása, vagyis 
az áttérés a bíróság döntésének vizsgálatáról az Ehtv. vizsgálatára.

 [75] Az Ehtv. 35.  § (1) és (3)  bekezdése a  vallási tevékenységet egyesületként továbbfolytatni szándékozó 
szervezet számára világos feltételeket támasztott, ezek közül jelen esetben az  a  meghatározó, hogy a  bíróság 
a  nyilvántartásba vételi eljárásban a  vallási tevékenységét 2012. január 1-jétől a  2011. december 31-én hatályos 
belső egyházi szabályában meghatározott szervezeti keretek között változatlanul végző szervezet esetén 
a  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 62.  § (3)  bekezdés b)  pontja, 63.  § (1), (3) és (4)  bekezdése 
szerinti feltételekkel kapcsolatosan nem vizsgálhatta, hogy a szervezet létesítő okirata megfelel-e a  legfőbb szerv, 
az ügyintéző szerv és a képviseleti szerv létrejöttére és hatáskörére vonatkozó törvényi szabályoknak.

 [76] A feltételek teljesítésére a  törvény kifejezetten hosszú időt biztosított: a  2012. február 29-i bejelentési és 2012. 
június 30-i határidő között kellett a  35.  § (2)  bekezdése alapján könnyített feltételeket teljesíteni. A  törvény 
rendelkezéseit a  bíróságnak az  Alaptörvény 28.  cikkében írtak tiszteletben tartásával kellett értelmeznie: azok 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 74. szám 6665

céljával és az Alaptörvénnyel összhangban, azt feltételezve, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös 
és gazdaságos célt szolgálnak.

 [77] Ehhez képest a Fővárosi Ítélőtábla végzésében – annak indokolása szerint – a kérelmet a nem vizsgálható feltételek 
körébe tartozó alapszabályi rendelkezésekre figyelemmel utasította el. Ezzel a törvénynek olyan értelmezést adott, 
amely a jogalkotó által biztosított viszonylag hosszú határidő ellenére valójában a bejegyzés egyszeri megkísérlését 
tette csak lehetővé. A  bíróság értelmezése szerint a  bejegyzés feltétele az  volt, hogy a  kérelmező hibamentes és 
a  bíróságok későbbi értelmezésének megfelelő beadványt készítsen. A  döntés tehát kifejezetten contra legem 
értelmezésen alapult, olyan értelmezésen, amely sem a  törvény céljának – a  vallási tevékenység egyesületi 
formában történő továbbfolytatásának lehetővé tétele – sem a józan észnek nem felelt meg, mivel azt feltételezte, 
hogy a jogalkotó lehetetlent kíván meg a kérelmezőktől.

 [78] Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a bírósági ítéletek és végzések indítványozó által vélt törvénysértő 
volta önmagában nem alapozza meg az  alkotmányossági felülvizsgálati hatáskört. Ebben az  esetben sem 
önmagában azt kellett tehát vizsgálni, hogy a  Fővárosi Ítélőtábla döntése törvényes volt-e. Figyelemmel azonban 
arra, hogy az Ehtv. 35. §-ában írtakkal szembehelyezkedő végzés közvetlenül az Alaptörvény VII. cikkében biztosított 
vallásszabadsághoz való jog gyakorlásának meghiúsítását vonta maga után, meg kellett volna állapítani, hogy 
a bíróság elmulasztva az Ehtv. 35. §-ának az Alaptörvény 28. cikke szerinti értelmezését megsértette az indítványozó 
VII. cikkben biztosított jogát. Következésképpen a végzést kellett volna megsemmisíteni.

 [79] A Fővárosi Ítélőtábla végzésének megsemmisítése esetén nem lett volna indok a  bíróság által alkalmazott 
jogszabály, az Ehtv. 35. §-ának további vizsgálatára, különösen nem a B) cikk (1) bekezdésére hivatkozással. Egyrészt 
ugyanis képtelenség a  jogalkotótól olyan jogszabály megalkotását elvárni, amelynek a  jogalkalmazás során ne 
lehetne több, akár ésszerűtlen értelmezését adni. Másrészt a konkrét esetben az Alaptörvényben írtaknak megfelelő 
értelmezés eleve adott volt, ezen alapult a Budapest Környéki Törvényszék megváltoztatott végzése, míg a contra 
legem, egyszersmind alaptörvény-ellenes értelmezés nem róható fel a  jogalkotónak, az  a  Fővárosi Ítélőtáblának 
tulajdonítható.

 [80] Álláspontom szerint az  Alkotmánybíróság ebben az  esetben is akkor járt volna el helyesen, ha az  Alaptörvény 
sérelméhez vezető jogértelmezési hibát a  jogalkalmazói döntés, és nem a  jogszabályok megsemmisítése útján 
orvosolja.

Budapest, 2015. május 26.

Dr. Varga Zs. András s. k.,
alkotmánybíró
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 25/2015. (V. 29.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról*

 1. Az  Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. 
(V. 6.) OGY határozat 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Vállalkozásfejlesztési bizottságba

Kara Ákos (Fidesz) korábban megüresedett alelnöki helyére
Bányai Gábort (Fidesz)

a bizottság alelnökévé megválasztja.

 2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2015. május 26-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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