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III. Kormányrendeletek

A Kormány 399/2015. (XII. 15.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki 
együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és az  Egyesült Arab Emírségek Kormánya 
közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) kötelező 
hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA  
ÉS AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK KORMÁNYA KÖZÖTT

Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya (a továbbiakban: „Szerződő Felek”)
felismerve azt, hogy a  gazdasági és műszaki együttműködés a  szilárd, hosszú távú kétoldalú kapcsolatok 
fejlesztésének, valamint a  Szerződő Felek és népeik közötti kölcsönös bizalomnak elengedhetetlen és 
nélkülözhetetlen eleme;
meggyőződve arról, hogy a  jelen Megállapodás ténylegesen hozzájárul a  Szerződő Felek közötti gazdasági 
és kereskedelmi kapcsolatok fejlődéséhez, különösen a  kölcsönösen előnyös gazdasági és technológiai 
együttműködés továbbfejlesztéséhez

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
A Szerződő Felek a  hatályos jogszabályok által nyújtott kereteken belül, megfelelő intézkedések meghozatalával 
támogatják a kölcsönösen előnyös gazdasági és műszaki együttműködés fejlődését.

2. cikk
A jelen Megállapodásban említett együttműködési területek többek között az alábbiakat foglalják magukban:
1. A Szerződő Felek közötti együttműködés és közös projektek létrehozásának előmozdítása kereskedelmi, 

pénzügyi, banki, ipari, idegenforgalmi szolgáltatási, műszaki, mezőgazdasági, fuvarozási, humánerőforrás-
fejlesztési, vegyipari és petrolkémiai ipari, csomagolástechnikai, oktatási, távközlési és információs társadalmi, 
valamint vízgazdálkodási területeken.

2. A tudományos és műszaki kutatással kapcsolatos szakértelem- és információcsere előmozdítása.
3. A konkrét együttműködési programokhoz szükséges szakemberek, tudósok, mérnökök és diákok cseréjének 

és képzésének előmozdítása.

3. cikk
A Szerződő Felek törekednek arra, hogy az  alább felsorolt eszközökkel szélesítsék és intenzívebbé tegyék 
együttműködésüket:
1. elősegítik a  kapcsolatok építését és erősítik az  együttműködést az  üzleti közösségek, kormányzati 

intézmények, regionális és helyi szervek, a  kereskedelmi és ipari kamarák között, valamint bátorítják 
ezen szervek képviselőinek kölcsönös látogatásait, így elősegítve a  kétoldalú gazdasági és műszaki 
együttműködés végrehajtását;
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2. üzleti információkat cserélnek a  Megállapodás végrehajtásával kapcsolatban, bátorítják a  vásárokon és 
kiállításokon történő részvételt, gazdasági és üzleti események szervezését, úgy, mint fórumok, műhelyek, 
szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák;

3. elősegítik a  két ország kis- és középvállalkozásainak nagyobb mértékű bevonását a  bilaterális gazdasági 
kapcsolatok területén, ideértve a  két ország kis- és középvállalkozásainak bevonásával megvalósuló közös 
programok és projektek szervezésének ösztönzését;

4. bátorítják az  együttműködést konzultációs, marketing, tanácsadói, képzési és szakértői szolgáltatások 
nyújtásában a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

5. bátorítják a  beruházási tevékenységet, vegyesvállalatok alapítását, vállalati képviseletek és fiókirodák 
létesítését a Szerződő Felek országaiban, a területükön alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően;

6. elősegítik a  harmadik féllel való együttműködést, a  régiók közötti és a  nemzetközi szintű együttműködést 
a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben;

7. a Szerződő Felek által a  későbbiekben elfogadott egyéb eszközök útján kiterjesztik és erősítik 
együttműködésüket.

4. cikk
A jelen Megállapodás keretein belül a  Szerződő Felek országainak természetes és jogi személyei közötti ügyletek 
lebonyolításakor használatos fizetési módok és pénznemek vonatkozásában a  Szerződő Felek ösztönzik bármely 
nemzetközileg elfogadott fizetési mód és szabadon átváltható valuta használatát, melyek széles körűen használtak 
nemzetközi tranzakciókban, a főbb nemzetközi tőzsdepiacokon, és amelyben az érintett Felek megállapodnak.

5. cikk
A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az  valamelyik Felet arra kötelezi, hogy 
bármelyik nemzetközi, regionális vagy szubregionális megállapodásból vagy más, egészében vagy nagyrészt 
az adózással vagy a tőke mozgásával kapcsolatos megállapodásból, vagy az egészében vagy nagyrészt az adózással 
kapcsolatos hazai jogszabályokból eredő bármilyen elbánás, kedvezmény vagy előjog jelenlegi vagy jövőbeni 
hasznát kiterjessze a másik félre.

6. cikk
Szükség esetén a Felek:
a) konkrét megállapodásokat köthetnek a  jelen Megállapodás alapján a  fent említett együttműködési 

területekkel és más, közös egyetértésen alapuló speciális projektekkel kapcsolatban; és
b) állandó vagy ad hoc bizottságokat vagy munkacsoportokat állíthatnak fel, és mindegyiknek egyértelmű 

mandátumot adhatnak.

7. cikk
 1. A jelen Megállapodás végrehajtásának biztosítása céljából a  Szerződő Felek kormányai és üzleti közösségei 

képviselőinek részvételével Gazdasági Vegyes Bizottság (a  továbbiakban: „Bizottság”) alakul. A  Bizottság élére 
mindkét Fél társelnököt nevez ki.

 2. A Bizottság közös egyetértés alapján a Felek országaiban felváltva ülésezik.
 3. A Bizottság kialakítja a saját működési és eljárási szabályait.
 4. A Bizottság többek között az alábbi kérdések áttekintésére jogosult:

a) a Szerződő Felek közötti gazdasági és műszaki együttműködés ösztönzése és koordinálása;
b) a jelen Megállapodás végrehajtását, valamint a jelen Megállapodásból eredő megállapodások végrehajtását 

célzó javaslatok előmozdítása és mérlegelése;
c) ajánlások kidolgozása a  jelen Megállapodással összhangban létrejövő megállapodások vagy projektek 

végrehajtása során esetlegesen felmerülő akadályok megszüntetése céljából;
d) a jelen Megállapodás értelmezése és alkalmazása során felmerült viták békés megoldására való törekvés;
e) a kétoldalú gazdasági kapcsolatok új fejlesztési lehetőségeinek feltárása.

8. cikk
A jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatban a  Szerződő Felek között felmerülő viták 
rendezése békés úton, a Bizottságon belüli konzultációk és tárgyalások révén, vagy amennyiben ezek a konzultációk 
és tárgyalások nem rendezik a vitát, diplomáciai csatornákon keresztül történik.
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9. cikk
 1. A jelen Megállapodás semmilyen módon nem sértheti Magyarországnak, mint az  Európai Unió tagállamának, 

valamint az Egyesült Arab Emírségeknek, mint az Öböl Menti Arab Államok Együttműködési Tanácsa tagállamának 
a kötelezettségeit, és e kötelezettségek hatálya alá tartozik. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései 
sem egészben, sem részben nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, hogy azok érvénytelenítik, módosítják, vagy 
más módon befolyásolják Magyarországnak az Európai Uniót létrehozó Szerződésekből, valamint az Európai Unió 
elsődleges és másodlagos jogából eredő kötelezettségeit, továbbá az  Egyesült Arab Emírségeknek az  Öböl Menti 
Arab Államok Együttműködési Tanácsa alapját képező Szerződésekből eredő kötelezettségeit.

 2. A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy azok a  Feleket arra kötelezik, hogy 
bármelyik olyan meglévő vagy jövőbeni közös piaci, szabadkereskedelmi, vámuniós vagy hasonló nemzetközi 
megállapodásból eredő bármilyen elbánás, kedvezmény vagy előjog jelenlegi vagy jövőbeni előnyeit kiterjesszék 
a másik félre, amelynek a Szerződő Felek jelenleg tagjai vagy a későbbiekben tagjai lehetnek.

10. cikk
A jelen Megállapodás rendelkezései és szövege a Szerződő Felek közötti írásos megállapodás alapján módosítható 
a felek közös megegyezése alapján. A jelen Megállapodásra vonatkozó bármilyen módosítás a jelen Megállapodás 
11. cikke értelmében lép hatályba.

11. cikk
 1. A jelen Megállapodás azon utolsó értesítés kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, mikor a Fél 

diplomáciai csatornákon keresztül írásban értesíti a  másik Felet a  Megállapodás végrehajtásához szükséges belső 
jogi követelmények teljesüléséről.

 2. Jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjától számított öt (5) évig marad hatályban, valamint automatikusan 
megújul újabb öt (5) év hosszúságú időszakokra, kivéve, ha bármely Fél a diplomáciai csatornákon keresztül írásban 
minimum hat (6) hónappal hatályának lejárta előtt arról tájékoztatja a másik Felet, hogy a jelen Megállapodást meg 
kívánja szüntetni.

12. cikk
A jelen Megállapodás megszüntetése nem befolyásolja a  jelen Megállapodás alapján kötött, illetve végzett 
konkrét megállapodások, projektek, szerződések, tevékenységek vagy kötelezettségvállalások érvényességét vagy 
időtartamát az  említett konkrét megállapodások, projektek vagy tevékenységek befejezéséig, hacsak a  Szerződő 
Felek másképp nem döntenek.

FENTIEK HITELÉÜL, az alulírottak Kormányuktól kapott kellő felhatalmazás birtokában aláírták a Megállapodást.

Készült Budapesten, 2015. szeptember 15-én, két eredeti példányban, magyar, arab és angol nyelven, mindegyik 
szöveg egyformán hiteles. Értelmezési vita esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA RÉSZÉRŐL EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK KORMÁNYA RÉSZÉRŐL

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB 
EMIRATES FOR ECONOMIC AND TECHNICAL CO-OPERATION

The Government of Hungary and the Government of the United Arab Emirates hereinafter referred to as “the 
Contracting Parties”;
Recognizing that economic and technical cooperation is an essential and indispensable component of the 
development of bilateral relations on a  firm, long-term basis and of mutual confidence between the Contracting 
Parties and their respective peoples;
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Convinced that this Agreement will contribute to the development of the economic and commercial relations 
between the Contracting Parties in the new reality and in particular to the enhancement of the mutually beneficial 
economic, technical and technological cooperation;

Have agreed on the following:

Article 1
The Contracting Parties shall promote, within the framework of their respective legislation in force, by taking proper 
measures the further development of mutually advantageous economic and technical cooperation.

Article 2
The fields of cooperation based on this Agreement include, inter alia, the following items:
1. Encouragement of establishing cooperation and joint projects between the Contracting Parties in the 

field of trade, finance, banking, industry, touristic services, technical development, agriculture, transport, 
human resource development, chemical and petrochemical industry, packaging technology, education, 
telecommunications and information society and water management.

2. Encouragement of exchange of information and expertise relating to scientific and technical research.
3. Encouragement of exchange and training of specialists, scientists, technicians and students required for 

specific cooperation programs.

Article 3
The Contracting Parties shall endeavor to broaden and intensify their cooperation through the following means:
1. Promoting the links and strengthening the cooperation between the business communities, government 

institutions, regional and local entities, chambers of commerce and industry, and promoting the visits of their 
representatives aiming to implement bilateral economic and technical cooperation;

2. Exchange of business information related to the implementation of this agreement, encouraging the 
participation in fairs and exhibitions, organizing economic and business events, such as forums, workshops, 
seminars, symposia and conferences;

3. Promoting the stronger participation of Small and Medium size Enterprises (SMEs) in bilateral economic 
relations, including encouragement of establishing joint programs and projects involving SMEs from both 
countries;

4. Encouraging the cooperation in providing consulting, marketing, advisory, training and expert services in the 
areas of mutual interest;

5. Encouraging the investment activities, the establishment of joint ventures; establishment of company 
representatives and branch offices in the countries of the Contracting Parties according to their national laws 
and regulations;

6. Promoting third party cooperation, inter-regional cooperation and cooperation at international level on 
issues of mutual interest; and

7. Any other means agreed upon by the Contracting Parties later, to expand and strengthen their cooperation.

Article 4
For the method of payment and currency used for transactions concluded between natural and legal persons 
of the countries of the Contracting Parties within the framework of this Agreement, the Contracting Parties shall 
encourage the utilization of any international method of payment and freely convertible currencies that are widely 
used to make payments for international transactions and widely exchanged in principal international exchange 
markets and agreed upon between the Contracting Parties concerned.

Article 5
Nothing in this Agreement shall be constructed as to oblige either Contracting Party to extend to the other present 
or future benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any international, regional or sub-regional 
agreement or other arrangement relating wholly or mainly to taxation, or movement of capital or any domestic 
legislation relating wholly or mainly to taxation.
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Article 6
If deemed necessary, the Contracting Parties may:
a) conclude specific agreements to be based on this Agreement concerning the fields of cooperation referred 

above and other special projects that may be agreed upon between them; and
b) establish standing or ad hoc committees or working groups and assign a clear mandate to each of them.

Article 7
 1. With a view to ensuring the implementation of this Agreement, a Joint Economic Committee (hereinafter referred 

to as “the Committee”) shall be established composing of representatives of government and business community 
from the Contracting Parties. Each Contracting Party shall appoint a co-Chair of the Committee.

 2. The Committee shall meet on mutual consent alternately in the countries of the Contracting Parties.
 3. The Committee shall establish its own rules of working procedures.
 4. The Committee shall consider, inter alias, the following:

a) Encouraging and coordinating the economic and technical cooperation between the Contracting Parties;
b) Promoting and considering proposals aimed at the implementation of this Agreement and specific 

agreements resulting therefrom;
c) Working out recommendations for the purposes of removing obstacles that may arise during the execution 

of any agreement or project that may be established in accordance with this Agreement;
d) Endeavoring to amicably resolve disputes arising from the interpretation or application of this Agreement; 

and
e) Identifying new development opportunities for the bilateral economic relations.

Article 8
Any dispute that may arise from the interpretation or the implementation of this Agreement shall be settled 
amicably through consultations and negotiations within the Committee or, if those consultations or negotiations 
fail to resolve the dispute, through diplomatic channels between the Contracting Parties.

Article 9
 1. This Agreement shall in no way affect the obligations of Hungary as the member state of the European Union and 

the obligations of the United Arab Emirates as the member state of the Cooperation Council for the Arab States 
of the Gulf (GCC), and is subject to those obligations. Consequently, the provisions of this Agreement shall not 
be quoted or interpreted, neither in whole nor in part in such a  way as to invalidate, amend or otherwise affect 
the obligations of Hungary arising from the Treaties on which the European Union is founded, as well as from the 
primary and secondary law of the European Union, and the obligations of the United Arab Emirates arising from the 
Treaties on which the GCC is founded.

 2. Nothing in this Agreement shall be constructed as to oblige the Contracting Parties to extend to the other present, 
or future benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any existing or future common market, 
free trade area, Customs Union or similar international agreement to which any of the countries of the Contracting 
Parties is or may become a member.

Article 10
The provisions or any texts of this Agreement may be amended by written agreement between the Contracting 
Parties, on the basis of mutual consent; any amendment to this Agreement shall enter into force in accordance with 
Article (11) of this Agreement.

Article 11
 1. This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the receipt of the last notification when 

a Contracting Party notifies the other in writing through the diplomatic channels of the completion of the internal 
requirements necessary for the implementation of this Agreement.

 2. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall automatically be renewed for successive 
5 year periods, unless either Contracting Party notifies the other in writing through the diplomatic channels about 
its intention to terminate this Agreement at least six (6) months prior to its expiry.
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Article 12
The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific agreements, projects, 
contracts, activities or commitments made under the present Agreement until the completion of such specific 
agreements, projects, contracts, activities or commitments unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this 
Agreement.

Done at Budapest on 15th of September 2015, in two originals each, in the Hungarian, Arabic and English languages, 
all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

 FOR THE GOVERNMENT OF HUNGARY FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES”

4. § (1)  Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 11. Cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelete
a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról

A Kormány a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 72. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet hatálya
a) a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó,

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,
ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,
ac) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 

2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,
ad) a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény (a  továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és 

szerződéses katonai,
ae) az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.  évi LXVIII.  törvény 

(a továbbiakban: Iasz.) szerinti,
af ) a  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi 

életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,
ag) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint
ah) a  2013. december 31-én a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi 

XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 66/G.  § (1)  bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői 
jogviszonyban állókra és

b) a  köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális 
vagy sporttevékenységet ellátó egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi foglalkoztató) és a velük
ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint
bb) a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban 

állókra
terjed ki (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).
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2. §  E rendelet szempontjából az  1.  § a)  pont aa)  alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell 
tekinteni
a) a  fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást 

nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási 
kérdések rendezéséről szóló 2013.  évi XXV.  törvény (a  továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került 
gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjainak a  társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi 
szolgáltatónál és

b) a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2012.  évi XXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Tbszt.) 5/A. és 5/B.  § 
szerinti gazdasági társaságok feladatainak átvételében érintett, a  feladatot átvevő költségvetési szervek 
közalkalmazottainak a társaságnál

munkaviszonyban töltött idejét.

3. § (1) A  foglalkoztatott a  2011–2012.  évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra 
(a  továbbiakban: kompenzáció) a  2016.  év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta  
a (2)–(16) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 31-ét 
követően keletkezett, abban az  esetben jogosult a  kompenzációra, ha e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel 
2010.  és 2011.  évek bármelyikében vagy mindkét évben is az  1.  § szerinti jogviszonyok valamelyikében állt és 
az  utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az  1.  § szerintitől eltérő jogviszonyt – a  tartós 
megbízási szerződés kivételével – nem létesített.

 (2) A  tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az  1.  melléklet szerinti kompenzációra 
jogosult az  a  foglalkoztatott, aki a  10.  § szerinti nyilatkozata alapján a  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi 
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult és jogviszonya 
2010.  év decemberében vagy annak egy részében a  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta 
munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel 
fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 
létesített.

 (3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
nem jogosult és jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 2010. év decemberében vagy annak egy 
részében nem állt fenn, de 2011.  év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta munkavégzésre 
irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti 
jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

 (4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy 
élettársa.

 (5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy 
élettársa.

 (6) Azon házas- vagy élettársak közül, akik a  10.  § szerinti nyilatkozatuk alapján az  Szja tv. 29/A. és 29/B.  §-a szerint 
családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az  eltartottak száma három főnél 
kevesebb,
a) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb 

vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,
b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye 

a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet
szerinti kompenzációra jogosult.

 (7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a  10.  § szerinti nyilatkozatuk alapján az  Szja tv. 29/A. és 29/B.  §-a 
szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az  eltartottak száma három főnél 
kevesebb és
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a) legalább egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint és kettejük tárgyhavi illetménye 
közötti különbség legalább 50 000 forint,
aa) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél 

alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye 
figyelembevételével a 2. melléklet,

ab) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi 
illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet

 szerinti kompenzációra jogosult,
b) mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a  109 000 forintot, illetve kettejük tárgyhavi illetménye közötti 

különbség kisebb, mint 50 000 forint, a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével 
a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult.

 (8) Az  a  foglalkoztatott, akinek a  jogviszonya 2010.  év decemberében vagy annak egy részében e  rendelet hatálya 
alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés 
és az e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag 
e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye
a) 2,29%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a  10.  § szerinti 

nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az  eltartottak száma eléri 

vagy meghaladja a  három főt, és a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el 
a 135 000 forintot,

ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult, és a  tárgyhónap első napján érvényes 
illetménye nem éri el a  135 000 forintnak a  három feletti kedvezményezett eltartottak száma és 
a 20 000 forint szorzatával növelt összegét,

b) 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a  10.  § szerinti 
nyilatkozata alapján az  Szja tv. 29/A. és 29/B.  §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több 
kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és 
a tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja 
meg a 213 500 forintot.

 (9) A  tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű  – 
kompenzációra jogosult az  a  foglalkoztatott, akinek jogviszonya a  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 
2010.  év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, de 2011.  év decemberében vagy annak egy 
részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet 
hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya 
alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint 
családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri 
vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.

 (10) Az 5. melléklet II. 1. Munkáltatói rész szerinti nyilatkozat alapján a  (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét 
az  illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti a  kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint 
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) 
Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 
94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

 (11) Az  Fbszt. és a  Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében 
az 5. melléklet II. 2. Munkáltatói rész szerinti nyilatkozat alapján a  (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét 
az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti
a) a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. 

(XII.  27.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott 
személyi alapbéremelés,

b) a  munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012.  évi elvárt mértékéről 
és a  béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) 
Korm.  rendelet szerinti munkabéremelés, vagy ennek hiányában a  kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti 
minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés

94%-ának 100 forintra kerekített összegével.
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 (12) Az  Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek 
továbbfoglalkoztatására az  Fbszt. 7.  § (1)  bekezdése vagy (2)  bekezdés b)  pontja alapján nem került sor, nem 
jogosultak kompenzációra.

 (13) A  munkaidő hosszának megváltozásakor a  kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy a  munkaidő 
növekedése esetén az addig alkalmazott, (10) és (11) bekezdés szerinti levonást kell a továbbiakban is alkalmazni, 
a munkaidő csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.

 (14) Az  1.  § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a  foglalkoztatott a  törthónapra  
a (2)–(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.

 (15) Az  1.  § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a  teljes munkaidős 
jogviszonyában jogosult a  kompenzációra. Az  1.  § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az  időben 
legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

 (16) Nem jogosult kompenzációra a  foglalkoztatott a  fizetés nélküli szabadság, valamint az  egész napos igazolatlan 
távollét időtartamára. A  kompenzáció emiatt kieső összegét a  tárgyhónapban kieső munkanapok számának 
a  foglalkoztatott munkarendje szerinti, a  tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított 
arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

4. § (1) A  3.  § vonatkozásában – a  (2)  bekezdésben, a  (3)  bekezdésben, valamint a  3.  § (10)  bekezdésében foglalt 
kivételekkel – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni:
a) a Kjt. 66. és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján 

megállapított illetményrészt is), továbbá a  közalkalmazott számára a  Kjt. 70–75.  §-a alapján megállapított 
illetménypótlékot,

b) a  Kttv. 131.  § (2)  bekezdése szerinti – a  Kttv. 133.  § (3)–(6)  bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés 
figyelembevételével számított – illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve 
a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,

c) a Hszt. 168. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
d) a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
e) az  Iasz. 96.  § (1)  bekezdése szerinti – az  Iasz. 102.  § (2)  bekezdése szerinti illetményeltérítés 

figyelembevételével számított – illetményt,
f ) az Üjt. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és 135. § (1) bekezdése szerinti – az Üjt. 116. §-a és 139. § 

(2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – illetményt,
g) az  Mt. hatálya alá tartozó, az  egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél és az  országos 

nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
szerveinél foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

h) a Gyvt. 66/H. § (3)–(5) bekezdése szerinti díjazást,
i) a  prémiumévek programról és a  különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004.  évi CXXII.  törvény 4.  § 

(4) bekezdése szerinti juttatást, valamint
j) a  költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

pedagógusok esetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 65.  § (1)  bekezdése szerinti 
illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt 
is), továbbá a 65. § (3) bekezdés szerint megállapított illetménypótlékot.

 (2) Az (1) bekezdés a) és d) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi 
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.  évi LXXXIV.  törvény (a  továbbiakban: Eütev.) alapján 
az  egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott illetményének az  Eütev. 11/A.  § 
(4)–(6a) bekezdése alapján járó növelését.

 (3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni
a) a  belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére 

rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendeletben meghatározott 
rendvédelmi ágazati pótlékot,

b) a  honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a  honvédelmi ágazatban 
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. 
(XII. 31.) HM rendelet 11/A. §-ában meghatározott honvédelmi ágazati pótlékot, és

c) a  Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alatt álló Információs Hivatalnál foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére polgári hírszerzési ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 18.) 
MvM rendeletben meghatározott polgári hírszerzési ágazati pótlékot.
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 (4) A (2) bekezdés alkalmazásában
a) az  Eütev. 11/A.  § (4) vagy (5)  bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az  egyes egészségügyi 

dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz kapcsolódó 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. melléklete vagy 
5. melléklete szerinti összeget,

b) az  Eütev. 11/A.  § (6) vagy (6a)  bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az  Eütev. 11/A.  § (6) vagy 
(6a) bekezdésében meghatározott összeget,

azzal, hogy részmunkaidős foglalkoztatás esetén az  a) vagy b)  pont szerinti összegnek a  részmunkaidő és a  teljes 
munkaidő arányában csökkentett részét nem kell illetményként figyelembe venni.

 (5) A  kompenzáció a  személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és 
a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai 
elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.

5. § (1) A  központi költségvetés a  Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény 4.  § 
(1)  bekezdésében megjelölt céltartalék terhére, az  e  rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet 
(a továbbiakban: támogatás)
a) a  (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel a  központi költségvetési szervek, a  köztestületi költségvetési 

szervek és az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
b) a helyi önkormányzatok, valamint a társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat),
c) a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá
d) a bevett egyház
részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

 (2) Az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető (1)  bekezdés szerinti támogatásról 
a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter szolgáltat adatot az államháztartásért felelős miniszter részére.

 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a  támogatás a  részben 
vagy egészben külön – ide nem értve az  európai uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött 
szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

 (4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjára használható 
fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

6. § (1) Az  1.  § a)  pontja szerinti költségvetési szerveknél és a  helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a  támogatás 
megállapítása a  költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő – az  államháztartásért felelős 
miniszter által március hónapban felmért – összeg alapján történik.

 (2) Az  (1)  bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2016. november 10-ig el kell számolni, mely intézkedést 
az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.

 (3) Ha a  költségvetési szerv az  elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a  2016.  évi 
költségvetési maradvány elszámolás keretében kell teljesíteni.

 (4) A  támogatás folyósítása és elszámolása tekintetében az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzat és 
a  nemzetiségpolitikáért felelős miniszter támogatási szerződést köt az  országos nemzetiségi önkormányzat 
hivatalánál, valamint az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottakat 
megillető kompenzáció biztosításáról.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az  átadásra kerülő előirányzatot 
az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

7. § (1) A  helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a  Magyar Államkincstár a  helyi önkormányzat 
részére – a  IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet terhére – a  nettó finanszírozás keretében a  kifizetés 
hónapjában elszámolja a  kifizetett havi kompenzációnak a  munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló 
bruttó összegét
a) az  Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a  továbbiakban: OEP) által finanszírozott helyi önkormányzati 

költségvetési szervek,
b) az a) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek
foglalkoztatottjaira vonatkozóan.
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 (2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok 
részére a  nettó finanszírozás keretében a  2016. január hónap után járó kompenzáció kifizetéséhez január 31-én 
előleget számol el. Az előleg elszámolására a 2016. december havi nettó finanszírozás keretében kerül sor.

 (3) A 2016. december hónap után járó kompenzáció elszámolása a 2017. évi költségvetés terhére történik.
 (4) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 139.  § (1)  bekezdése 

szerinti egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek részére megállapított kompenzációt a  helyi 
önkormányzat soron kívül továbbítja.

 (5) A  helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervére és munkavállalóira vonatkozóan a  központosított 
illetmény-számfejtési rendszer szolgáltat adatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére a (2) bekezdés 
szerinti előleg és az 5. § (1) bekezdése szerinti támogatás kifizetéséhez.

 (6) A Magyar Államkincstárnak a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve a kifizetés hónapjának 
5-éig a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére a  6.  melléklet szerint, az  (1)  bekezdés szerinti 
elszámoláshoz – a nettó finanszírozással egyidejűleg – a helyi önkormányzat részére a 7. melléklet szerint szolgáltat 
adatot.

8. § (1) A  támogatásra az  egyházi foglalkoztató a  bevett egyházon és az  egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül 
jogosult. A  támogatás folyósítására és elszámolására az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős 
miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) kötött támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján kerül sor.

 (2) A bevett egyház részére a 2016. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként maximum 2000,0 millió Ft kerül 
átadásra a miniszter által 2016. március hónapban felmért, az egyházi foglalkoztató által benyújtott és a miniszter 
által elfogadott igények alapján, azok arányában.

 (3) A  támogatás terhére a  miniszter – utólagos elszámolás mellett – előleget nyújt. Az  előleg nyújtásának feltétele 
a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2015. évi 
kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

 (4) A  bevett egyház a  támogatást az  egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az  egyházi foglalkoztató 
fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra 
fordítja.

9. § (1) A támogatás igénylése az egyházi foglalkoztató által a 8. melléklet szerinti igénylőlapnak és az az alapján összesített 
adatokat tartalmazó 9. melléklet szerinti adatlapnak a miniszter részére való megküldésével történik.

 (2) Az  előlegből 2016. január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a  2016. október–december 
hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekkel a  bevett egyház 2016. november 10-éig elszámolást nyújt 
be a  miniszternek. Az  elszámolás tartalma a  10.  melléklet szerinti – ágazati bontású, az  ágazat teljes létszámát, 
az  érintettek létszámát, havi bontásban a  ténylegesen kifizetett és a  várhatóan kifizetésre kerülő összegeket és 
a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés.

 (3) Az  elszámolás utólagos – adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő – ellenőrzése céljából az  egyházi 
foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezet.

10. § (1) A foglalkoztatott a 2016. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi 
kedvezményre való jogosultságáról, az  annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak, 
valamint az  eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya 
keletkezésének időpontjáról. A  nyilatkozat mintáját az  5.  melléklet tartalmazza. A  nyilatkozat kitöltési útmutatóját 
az  államháztartásért felelős miniszter az  általa vezetett minisztérium honlapján – e  rendelet hatálybalépésével 
egyidejűleg – közzéteszi.

 (2) A  nyilatkozó a  nyilatkozatot 2016. március 15-ig nyújtja be a  munkáltatónak két példányban. Ha a  jogviszony 
év közben keletkezett, a  jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a  nyilatkozó benyújtani a  nyilatkozatot. 
A  munkáltató az  egyik példányon igazolja az  átvételt, a  másik példányt intézkedésre megküldi az  illetékes 
illetményszámfejtő helynek.

 (3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban 
foglalkoztató munkáltatónak köteles a  (2)  bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony 
hiányában a nyilatkozó nyilatkozatát a  (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles 
leadni, akinél jogviszonya a  legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén 
a választása szerinti munkáltatónak köteles leadni.
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 (4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a nyilatkozó köteles 5 évig megőrizni.
 (5) A  tárgyhó 15-ig benyújtott nyilatkozat alapján a  nyilatkozó kompenzációra a  tárgyhóban jogosulttá válik, és 

annak összege a  tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A  tárgyhó 15-e után 
benyújtott nyilatkozat alapján a  nyilatkozó a  kompenzációra csak a  nyilatkozat leadását követő hónaptól válik 
jogosulttá, és az  a  tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre. 
A március 15-ig benyújtott nyilatkozatok esetén a  január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre 
kerül.

11. § (1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, 
a  nyilatkozó az  erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével 
bejelenteni a változást a munkáltatónak.

 (2) A  munkáltató a  nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változásbejelentéssel teheti meg, a  nyilatkozat 
III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2016. január 1-jét jelölve meg.

 (3) A  bejelentett változás alapján a  változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és 
érvényesítésre a kompenzáció összege.

 (4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a  foglalkoztatott nem jogosult vagy csökkentett 
összegű kompenzációra jogosult, a  kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken. 
A változás bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett 
kompenzáció összege visszavonásra kerül.

 (5) Ha a  nyilatkozó a  kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, 
a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

 (6) Ha a kompenzáció nem e rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem az (5) bekezdésben 
foglaltak alapján valósult meg, vagy az  illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül megállapításra, a  már 
kifizetett kompenzáció összege a következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből levonásra kerül.

12. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

13. §  E rendeletet első alkalommal a 2016. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

14. §  Ez a rendelet 2017. január 31-én hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez 1. melléklet a ……/2015. (……..) Korm. rendelethez

Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció (Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció (Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció (Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció (Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció (Ft/hó)

-500 100 29501-30000 8 000 59001-59500 15 900 130001-131500 14 900 214001-214500 8 500
501-1000 300 30001-30500 8 100 59501-60000 16 000 131501-133000 14 800 214501-215000 8 400

1001-1500 400 30501-31000 8 300 60001-60500 16 200 133001-134500 14 700 215001-215500 8 200
1501-2000 500 31001-31500 8 400 60501-61000 16 300 134501-136500 14 600 215501-216000 8 100
2001-2500 700 31501-32000 8 500 61001-61500 16 400 136501-138000 14 500 216001-216500 8 000
2501-3000 800 32001-32500 8 700 61501-62000 16 600 138001-139500 14 400 216501-217000 7 800
3001-3500 900 32501-33000 8 800 62001-62500 16 700 139501-141000 14 300 217001-217500 7 700
3501-4000 1 100 33001-33500 9 000 62501-63000 16 800 141001-142500 14 200 217501-218000 7 500
4001-4500 1 200 33501-34000 9 100 63001-63500 17 000 142501-144500 14 100 218001-218500 7 400
4501-5000 1 300 34001-34500 9 200 63501-64000 17 100 144501-146000 14 000 218501-219000 7 200
5001-5500 1 500 34501-35000 9 400 64001-64500 17 200 146001-147500 13 900 219001-219500 7 100
5501-6000 1 600 35001-35500 9 500 64501-65000 17 400 147501-149000 13 800 219501-220000 6 900
6001-6500 1 700 35501-36000 9 600 65001-65500 17 500 149001-150500 13 700 220001-220500 6 800
6501-7000 1 900 36001-36500 9 800 65501-66000 17 600 150501-152500 13 600 220501-221000 6 600
7001-7500 2 000 36501-37000 9 900 66001-66500 17 800 152501-154000 13 500 221001-221500 6 500
7501-8000 2 100 37001-37500 10 000 66501-67000 17 900 154001-155500 13 400 221501-222000 6 300
8001-8500 2 300 37501-38000 10 200 67001-67500 18 000 155501-157000 13 300 222001-222500 6 200
8501-9000 2 400 38001-38500 10 300 67501-68000 18 200 157001-159000 13 200 222501-223000 6 000
9001-9500 2 500 38501-39000 10 400 68001-68500 18 300 159001-160500 13 100 223001-223500 5 900

9501-10000 2 700 39001-39500 10 600 68501-69000 18 400 160501-162000 13 000 223501-224000 5 700
10001-10500 2 800 39501-40000 10 700 69001-69500 18 600 162001-163500 12 900 224001-224500 5 600
10501-11000 2 900 40001-40500 10 800 69501-70500 18 700 163501-165000 12 800 224501-225000 5 400
11001-11500 3 100 40501-41000 11 000 70501-72500 18 600 165001-167000 12 700 225001-225500 5 300
11501-12000 3 200 41001-41500 11 100 72501-74000 18 500 167001-168500 12 600 225501-226000 5 100
12001-12500 3 300 41501-42000 11 200 74001-75500 18 400 168501-170000 12 500 226001-226500 5 000
12501-13000 3 500 42001-42500 11 400 75501-77000 18 300 170001-171500 12 400 226501-227000 4 900
13001-13500 3 600 42501-43000 11 500 77001-78500 18 200 171501-173000 12 300 227001-227500 4 700
13501-14000 3 700 43001-43500 11 600 78501-80500 18 100 173001-175000 12 200 227501-228000 4 600
14001-14500 3 900 43501-44000 11 800 80501-82000 18 000 175001-176500 12 100 228001-228500 4 400
14501-15000 4 000 44001-44500 11 900 82001-83500 17 900 176501-178000 12 000 228501-229000 4 300
15001-15500 4 100 44501-45000 12 000 83501-85000 17 800 178001-179500 11 900 229001-229500 4 100
15501-16000 4 300 45001-45500 12 200 85001-86500 17 700 179501-181000 11 800 229501-230000 4 000
16001-16500 4 400 45501-46000 12 300 86501-88500 17 600 181001-183000 11 700 230001-230500 3 800
16501-17000 4 500 46001-46500 12 400 88501-90000 17 500 183001-184500 11 600 230501-231000 3 700
17001-17500 4 700 46501-47000 12 600 90001-91500 17 400 184501-186000 11 500 231001-231500 3 500
17501-18000 4 800 47001-47500 12 700 91501-93000 17 300 186001-187500 11 400 231501-232000 3 400
18001-18500 4 900 47501-48000 12 800 93001-94500 17 200 187501-189000 11 300 232001-232500 3 200
18501-19000 5 100 48001-48500 13 000 94501-96500 17 100 189001-191000 11 200 232501-233000 3 100
19001-19500 5 200 48501-49000 13 100 96501-98000 17 000 191001-192500 11 100 233001-233500 2 900
19501-20000 5 300 49001-49500 13 200 98001-99500 16 900 192501-194000 11 000 233501-234000 2 800
20001-20500 5 500 49501-50000 13 400 99501-101000 16 800 194001-195500 10 900 234001-234500 2 600
20501-21000 5 600 50001-50500 13 500 101001-102500 16 700 195501-197000 10 800 234501-235000 2 500
21001-21500 5 700 50501-51000 13 600 102501-104500 16 600 197001-199000 10 700 235001-235500 2 300
21501-22000 5 900 51001-51500 13 800 104501-106000 16 500 199001-200500 10 600 235501-236000 2 200
22001-22500 6 000 51501-52000 13 900 106001-107500 16 400 200501-202000 10 500 236001-236500 2 000
22501-23000 6 100 52001-52500 14 000 107501-109000 16 300 202001-203500 10 400 236501-237000 1 900
23001-23500 6 300 52501-53000 14 200 109001-110500 16 200 203501-205000 10 300 237001-237500 1 800
23501-24000 6 400 53001-53500 14 300 110501-112500 16 100 205001-207000 10 200 237501-238000 1 600
24001-24500 6 500 53501-54000 14 400 112501-114000 16 000 207001-208500 10 100 238001-238500 1 500
24501-25000 6 700 54001-54500 14 600 114001-115500 15 900 208501-209500 10 000 238501-239000 1 300
25001-25500 6 800 54501-55000 14 700 115501-117000 15 800 209501-210000 9 900 239001-239500 1 200
25501-26000 6 900 55001-55500 14 800 117001-118500 15 700 210001-210500 9 700 239501-240000 1 000
26001-26500 7 100 55501-56000 15 000 118501-120500 15 600 210501-211000 9 600 240001-240500 900
26501-27000 7 200 56001-56500 15 100 120501-122000 15 500 211001-211500 9 400 240501-241000 700
27001-27500 7 300 56501-57000 15 200 122001-123500 15 400 211501-212000 9 300 241001-241500 600
27501-28000 7 500 57001-57500 15 400 123501-125000 15 300 212001-212500 9 100 241501-242000 400
28001-28500 7 600 57501-58000 15 500 125001-126500 15 200 212501-213000 9 000 242001-242500 300
28501-29000 7 700 58001-58500 15 600 126501-128500 15 100 213001-213500 8 800 242501-243000 100
29001-29500 7 900 58501-59000 15 800 128501-130000 15 000 213501-214000 8 700
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2. melléklet a 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez
2. melléklet a ……/2015. (……..) Korm. rendelethez

Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 

(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 

(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó)

-500 100 25001-25500 6 600 50001-50500 13 100 119001-121000 12 400 190001-190500 6 600
501-1000 300 25501-26000 6 700 50501-51000 13 200 121001-123000 12 300 190501-191000 6 400

1001-1500 400 26001-26500 6 900 51001-51500 13 400 123001-125000 12 200 191001-191500 6 300
1501-2000 500 26501-27000 7 000 51501-52000 13 500 125001-127000 12 100 191501-192000 6 200
2001-2500 600 27001-27500 7 100 52001-52500 13 600 127001-129000 12 000 192001-192500 6 000
2501-3000 800 27501-28000 7 300 52501-53000 13 800 129001-131000 11 900 192501-193000 5 900
3001-3500 900 28001-28500 7 400 53001-53500 13 900 131001-133000 11 800 193001-193500 5 700
3501-4000 1 000 28501-29000 7 500 53501-54000 14 000 133001-135000 11 700 193501-194000 5 600
4001-4500 1 200 29001-29500 7 700 54001-54500 14 100 135001-136500 11 600 194001-194500 5 500
4501-5000 1 300 29501-30000 7 800 54501-55000 14 300 136501-138500 11 500 194501-195000 5 300
5001-5500 1 400 30001-30500 7 900 55001-55500 14 400 138501-140500 11 400 195001-195500 5 200
5501-6000 1 600 30501-31000 8 000 55501-56000 14 500 140501-142500 11 300 195501-196000 5 000
6001-6500 1 700 31001-31500 8 200 56001-56500 14 700 142501-144500 11 200 196001-196500 4 900
6501-7000 1 800 31501-32000 8 300 56501-57000 14 800 144501-146500 11 100 196501-197000 4 700
7001-7500 1 900 32001-32500 8 400 57001-57500 14 900 146501-148500 11 000 197001-197500 4 600
7501-8000 2 100 32501-33000 8 600 57501-58000 15 100 148501-150500 10 900 197501-198000 4 500
8001-8500 2 200 33001-33500 8 700 58001-58500 15 200 150501-152500 10 800 198001-198500 4 300
8501-9000 2 300 33501-34000 8 800 58501-59000 15 300 152501-154500 10 700 198501-199000 4 200
9001-9500 2 500 34001-34500 9 000 59001-59500 15 400 154501-156500 10 600 199001-199500 4 000

9501-10000 2 600 34501-35000 9 100 59501-60000 15 500 156501-158500 10 500 199501-200000 3 900
10001-10500 2 700 35001-35500 9 200 60001-62000 15 400 158501-160500 10 400 200001-200500 3 800
10501-11000 2 900 35501-36000 9 300 62001-63500 15 300 160501-162500 10 300 200501-201000 3 600
11001-11500 3 000 36001-36500 9 500 63501-65500 15 200 162501-164500 10 200 201001-201500 3 500
11501-12000 3 100 36501-37000 9 600 65501-67500 15 100 164501-166500 10 100 201501-202000 3 300
12001-12500 3 200 37001-37500 9 700 67501-69500 15 000 166501-168500 10 000 202001-202500 3 200
12501-13000 3 400 37501-38000 9 900 69501-71500 14 900 168501-170500 9 900 202501-203000 3 000
13001-13500 3 500 38001-38500 10 000 71501-73500 14 800 170501-172500 9 800 203001-203500 2 900
13501-14000 3 600 38501-39000 10 100 73501-75500 14 700 172501-174000 9 700 203501-204000 2 800
14001-14500 3 800 39001-39500 10 300 75501-77500 14 600 174001-176000 9 600 204001-204500 2 600
14501-15000 3 900 39501-40000 10 400 77501-79500 14 500 176001-178000 9 500 204501-205000 2 500
15001-15500 4 000 40001-40500 10 500 79501-81500 14 400 178001-180000 9 400 205001-205500 2 300
15501-16000 4 200 40501-41000 10 600 81501-83500 14 300 180001-181000 9 300 205501-206000 2 200
16001-16500 4 300 41001-41500 10 800 83501-85500 14 200 181001-181500 9 100 206001-206500 2 100
16501-17000 4 400 41501-42000 10 900 85501-87500 14 100 181501-182000 9 000 206501-207000 1 900
17001-17500 4 500 42001-42500 11 000 87501-89500 14 000 182001-182500 8 900 207001-207500 1 800
17501-18000 4 700 42501-43000 11 200 89501-91500 13 900 182501-183000 8 700 207501-208000 1 600
18001-18500 4 800 43001-43500 11 300 91501-93500 13 800 183001-183500 8 600 208001-208500 1 500
18501-19000 4 900 43501-44000 11 400 93501-95500 13 700 183501-184000 8 400 208501-209000 1 300
19001-19500 5 100 44001-44500 11 500 95501-97500 13 600 184001-184500 8 300 209001-209500 1 200
19501-20000 5 200 44501-45000 11 700 97501-99500 13 500 184501-185000 8 100 209501-210000 1 100
20001-20500 5 300 45001-45500 11 800 99501-101000 13 400 185001-185500 8 000 210001-210500 900
20501-21000 5 500 45501-46000 11 900 101001-103000 13 300 185501-186000 7 900 210501-211000 800
21001-21500 5 600 46001-46500 12 100 103001-105000 13 200 186001-186500 7 700 211001-211500 600
21501-22000 5 700 46501-47000 12 200 105001-107000 13 100 186501-187000 7 600 211501-212000 500
22001-22500 5 800 47001-47500 12 300 107001-109000 13 000 187001-187500 7 400 212001-212500 400
22501-23000 6 000 47501-48000 12 500 109001-111000 12 900 187501-188000 7 300 212501-213000 200
23001-23500 6 100 48001-48500 12 600 111001-113000 12 800 188001-188500 7 200 213001-213500 100
23501-24000 6 200 48501-49000 12 700 113001-115000 12 700 188501-189000 7 000
24001-24500 6 400 49001-49500 12 800 115001-117000 12 600 189001-189500 6 900
24501-25000 6 500 49501-50000 13 000 117001-119000 12 500 189501-190000 6 700
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3. melléklet a 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez
3. melléklet a ……/2015. (……..) Korm. rendelethez

Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 

(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 

(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó)

1-4000 0 78001-78500 5 100 98501-99000 10 400 148501-150500 10 900 193001-193500 5 700
4001-12000 100 78501-79000 5 200 99001-99500 10 600 150501-152500 10 800 193501-194000 5 600

12001-20000 200 79001-79500 5 400 99501-100000 10 700 152501-154500 10 700 194001-194500 5 500
20001-28500 300 79501-80000 5 500 100001-100500 10 800 154501-156500 10 600 194501-195000 5 300
28501-36500 400 80001-80500 5 600 100501-101000 10 900 156501-158500 10 500 195001-195500 5 200
36501-44500 500 80501-81000 5 800 101001-101500 11 100 158501-160500 10 400 195501-196000 5 000
44501-52500 600 81001-81500 5 900 101501-102000 11 200 160501-162500 10 300 196001-196500 4 900
52501-61000 700 81501-82000 6 000 102001-102500 11 300 162501-164500 10 200 196501-197000 4 700
61001-62000 800 82001-82500 6 100 102501-103000 11 500 164501-166500 10 100 197001-197500 4 600
62001-62500 1 000 82501-83000 6 300 103001-103500 11 600 166501-168500 10 000 197501-198000 4 500
62501-63000 1 100 83001-83500 6 400 103501-104000 11 700 168501-170500 9 900 198001-198500 4 300
63001-63500 1 200 83501-84000 6 500 104001-104500 11 900 170501-172500 9 800 198501-199000 4 200
63501-64000 1 300 84001-84500 6 700 104501-105000 12 000 172501-174000 9 700 199001-199500 4 000
64001-64500 1 500 84501-85000 6 800 105001-105500 12 100 174001-176000 9 600 199501-200000 3 900
64501-65000 1 600 85001-85500 6 900 105501-106000 12 200 176001-178000 9 500 200001-200500 3 800
65001-65500 1 700 85501-86000 7 100 106001-106500 12 400 178001-180000 9 400 200501-201000 3 600
65501-66000 1 900 86001-86500 7 200 106501-107000 12 500 180001-181000 9 300 201001-201500 3 500
66001-66500 2 000 86501-87000 7 300 107001-107500 12 600 181001-181500 9 100 201501-202000 3 300
66501-67000 2 100 87001-87500 7 400 107501-108000 12 800 181501-182000 9 000 202001-202500 3 200
67001-67500 2 300 87501-88000 7 600 108001-108500 12 900 182001-182500 8 900 202501-203000 3 000
67501-68000 2 400 88001-88500 7 700 108501-109000 13 000 182501-183000 8 700 203001-203500 2 900
68001-68500 2 500 88501-89000 7 800 109001-111000 12 900 183001-183500 8 600 203501-204000 2 800
68501-69000 2 600 89001-89500 8 000 111001-113000 12 800 183501-184000 8 400 204001-204500 2 600
69001-69500 2 800 89501-90000 8 100 113001-115000 12 700 184001-184500 8 300 204501-205000 2 500
69501-70000 2 900 90001-90500 8 200 115001-117000 12 600 184501-185000 8 100 205001-205500 2 300
70001-70500 3 000 90501-91000 8 400 117001-119000 12 500 185001-185500 8 000 205501-206000 2 200
70501-71000 3 200 91001-91500 8 500 119001-121000 12 400 185501-186000 7 900 206001-206500 2 100
71001-71500 3 300 91501-92000 8 600 121001-123000 12 300 186001-186500 7 700 206501-207000 1 900
71501-72000 3 400 92001-92500 8 700 123001-125000 12 200 186501-187000 7 600 207001-207500 1 800
72001-72500 3 500 92501-93000 8 900 125001-127000 12 100 187001-187500 7 400 207501-208000 1 600
72501-73000 3 700 93001-93500 9 000 127001-129000 12 000 187501-188000 7 300 208001-208500 1 500
73001-73500 3 800 93501-94000 9 100 129001-131000 11 900 188001-188500 7 200 208501-209000 1 300
73501-74000 3 900 94001-94500 9 300 131001-133000 11 800 188501-189000 7 000 209001-209500 1 200
74001-74500 4 100 94501-95000 9 400 133001-135000 11 700 189001-189500 6 900 209501-210000 1 100
74501-75000 4 200 95001-95500 9 500 135001-136500 11 600 189501-190000 6 700 210001-210500 900
75001-75500 4 300 95501-96000 9 600 136501-138500 11 500 190001-190500 6 600 210501-211000 800
75501-76000 4 500 96001-96500 9 800 138501-140500 11 400 190501-191000 6 400 211001-211500 600
76001-76500 4 600 96501-97000 9 900 140501-142500 11 300 191001-191500 6 300 211501-212000 500
76501-77000 4 700 97001-97500 10 000 142501-144500 11 200 191501-192000 6 200 212001-212500 400
77001-77500 4 800 97501-98000 10 200 144501-146500 11 100 192001-192500 6 000 212501-213000 200
77501-78000 5 000 98001-98500 10 300 146501-148500 11 000 192501-193000 5 900 213001-213500 100
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4. melléklet a 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez0,6550 930 1419,847328 930 4. melléklet a ……/2015. (……..) Korm. rendelethez

Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 

(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 

(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó)

1-4000 0 132001-132500 3 900 148501-149000 8 100 182001-182500 8 900 198501-199000 4 200
4001-12000 100 132501-133000 4 000 149001-149500 8 300 182501-183000 8 700 199001-199500 4 000

12001-20000 200 133001-133500 4 100 149501-150000 8 400 183001-183500 8 600 199501-200000 3 900
20001-28500 300 133501-134000 4 200 150001-150500 8 500 183501-184000 8 400 200001-200500 3 800
28501-36500 400 134001-134500 4 400 150501-151000 8 700 184001-184500 8 300 200501-201000 3 600
36501-44500 500 134501-135000 4 500 151001-151500 8 800 184501-185000 8 100 201001-201500 3 500
44501-52500 600 135001-135500 4 600 151501-152000 8 900 185001-185500 8 000 201501-202000 3 300
52501-61000 700 135501-136000 4 800 152001-152500 9 000 185501-186000 7 900 202001-202500 3 200
61001-69000 800 136001-136500 4 900 152501-153000 9 200 186001-186500 7 700 202501-203000 3 000
69001-77000 900 136501-137000 5 000 153001-153500 9 300 186501-187000 7 600 203001-203500 2 900
77001-85500 1 000 137001-137500 5 200 153501-154000 9 400 187001-187500 7 400 203501-204000 2 800
85501-93500 1 100 137501-138000 5 300 154001-154500 9 600 187501-188000 7 300 204001-204500 2 600

93501-101500 1 200 138001-138500 5 400 154501-155000 9 700 188001-188500 7 200 204501-205000 2 500
101501-110000 1 300 138501-139000 5 500 155001-155500 9 800 188501-189000 7 000 205001-205500 2 300
110001-118000 1 400 139001-139500 5 700 155501-156000 10 000 189001-189500 6 900 205501-206000 2 200
118001-123500 1 500 139501-140000 5 800 156001-156500 10 100 189501-190000 6 700 206001-206500 2 100
123501-124000 1 600 140001-140500 5 900 156501-157000 10 200 190001-190500 6 600 206501-207000 1 900
124001-124500 1 800 140501-141000 6 100 157001-157500 10 300 190501-191000 6 400 207001-207500 1 800
124501-125000 1 900 141001-141500 6 200 157501-158500 10 500 191001-191500 6 300 207501-208000 1 600
125001-125500 2 000 141501-142000 6 300 158501-160500 10 400 191501-192000 6 200 208001-208500 1 500
125501-126000 2 200 142001-142500 6 500 160501-162500 10 300 192001-192500 6 000 208501-209000 1 300
126001-126500 2 300 142501-143000 6 600 162501-164500 10 200 192501-193000 5 900 209001-209500 1 200
126501-127000 2 400 143001-143500 6 700 164501-166500 10 100 193001-193500 5 700 209501-210000 1 100
127001-127500 2 600 143501-144000 6 800 166501-168500 10 000 193501-194000 5 600 210001-210500 900
127501-128000 2 700 144001-144500 7 000 168501-170500 9 900 194001-194500 5 500 210501-211000 800
128001-128500 2 800 144501-145000 7 100 170501-172500 9 800 194501-195000 5 300 211001-211500 600
128501-129000 2 900 145001-145500 7 200 172501-174000 9 700 195001-195500 5 200 211501-212000 500
129001-129500 3 100 145501-146000 7 400 174001-176000 9 600 195501-196000 5 000 212001-212500 400
129501-130000 3 200 146001-146500 7 500 176001-178000 9 500 196001-196500 4 900 212501-213000 200
130001-130500 3 300 146501-147000 7 600 178001-180000 9 400 196501-197000 4 700 213001-213500 100
130501-131000 3 500 147001-147500 7 700 180001-181000 9 300 197001-197500 4 600
131001-131500 3 600 147501-148000 7 900 181001-181500 9 100 197501-198000 4 500
131501-132000 3 700 148001-148500 8 000 181501-182000 9 000 198001-198500 4 300
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5. melléklet a 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

5. melléklet a …/2015. (XII. ….) Korm. rendelethez 

 

Nyilatkozat és Változásbejelentés a költségvetési szervnél, egyházi foglalkoztató által 
foglalkoztatott magánszemély adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2016. évi 

kompenzációjának igénybevételéhez 

Kérjük, a Nyilatkozat kitöltése előtt a Kitöltési útmutatót figyelmesen olvassa el! 

I. A nyilatkozatot adó magánszemély (a továbbiakban: Nyilatkozó) 
neve: ................................................................................................................................. 
születési dátuma: .............................................................................................................. 
adóazonosító jele: ............................................................................................................. 
munkáltatójának megnevezése: ........................................................................................ 
munkáltatójának adószáma: ............................................................................................. 

1. A Nyilatkozó családi kedvezmény érvényesítésére jogosult: igen □ nem □ 
2. A Nyilatkozónak van házas- vagy élettársa (kitöltendő az I.1. pont Igen válasza esetén): 

 igen □ nem □ 
3. Eltartottak száma (a magzatot is beleértve): ............ 
4. Az eltartottak közül a családi kedvezmény érvényesítésére jogosító kedvezményezett 

 eltartottak száma: ........ 
5. E rendelet szerinti jogviszony keletkezésének időpontja azon Nyilatkozó esetében, aki 

 családi kedvezmény érvényesítésére nem jogosult, vagy legalább egy kedvezményezett 
 eltartott után illeti meg családi kedvezmény, úgy, hogy az eltartottak száma legalább 
 három fő (kitöltendő az I.1. pont Nem válasza vagy a 3. pontban 3 vagy több eltartott  
 megjelölése esetén): 

 A) 2010. évben vagy azt megelőzően: □ 
 B) 2011. január 1-jén vagy azt követően, de 2012. január 1-jét megelőzően □ 
6. A Nyilatkozó vagy a házastárs/családi kedvezményre jogosult élettárs bruttó 

 illetményének összege az alacsonyabb 
 Nyilatkozó: □ Házastárs / élettárs □ 
7. Kettő kedvezményezett eltartott esetén a Nyilatkozó és a házastárs/családi kedvezményre 

 jogosult élettárs bruttó illetményeinek különbsége legalább 50 000 forint (kitöltendő az 
 I.3. pont „2”, és az I.4 pont „2” válaszai esetén): 

 igen □ nem □ 
8. Kettő kedvezményezett eltartott esetén a Nyilatkozó házastársának/családi kedvezményre 

 jogosult élettársának bruttó illetménye alacsonyabb 109.000 forintnál (kitöltendő az I.3. 
 pont „2”,és az I.4 pont „2” válaszai esetén): igen □ nem □ 

9. A Nyilatkozó aláírása: .......................................................... 
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II. 1. Munkáltatói nyilatkozat a 3. § (10) bekezdésében foglaltak végrehajtásához: 
 
1. A Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a 

 garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet alapján 2011. évben vagy 
 2012. évben vagy mindkét évben kötelező illetményemelésben részesült: igen □ nem □ 

2. Az 1. pont „igen” válasza esetén: 
 A Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott 2011. január 1-jén a munkáltatóval az 1. § szerinti 

 jogviszonyban állt és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 
 bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján 2011. 
 január 1-jei hatállyal ................ forint/hó kötelező illetményemelésben részesült. 

 A Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott 2012. január 1-jén a munkáltatóval az 1. § szerinti 
 jogviszonyban állt és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 
 bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján 2012. 
 január 1-jei hatállyal ................ forint/hó kötelező illetményemelésben részesült. 

II. 2. Munkáltatói nyilatkozat a 3. § (11) bekezdésében foglaltak végrehajtásához  
 (kitöltendő az Fbszt. és a Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt 
 foglalkoztatottjai esetében): 

 
1. A Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a 

 garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet alapján 2011. évben 
 kötelező személyi alapbéremelésben részesült: igen □ nem □ 

 „Igen” válasz esetén: 
 A Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott 2011. január 1-jén a munkáltatóval az 1. § szerinti 

 jogviszonyban állt és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 
 bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján 2011. 
 január 1-jei hatállyal .................................................................. forint/hó kötelező személyi 
 alapbéremelésben részesült. 

2. A Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez 
 szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek 
 keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
 alapján 2012. év folyamán elvárt munkabéremelésben részesült: igen □ nem □ 

 „Igen” válasz esetén a Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott 2012. év folyamán 
 ............................................ forint/hó elvárt munkabéremelésben részesült. 

 „Nem” válasz esetén a Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott 2012. január 1-jén a 
 munkáltatóval az 1. § szerinti jogviszonyban állt és a kötelező legkisebb munkabér 
 (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) 
 Korm. rendelet alapján 2012. január 1-jei hatállyal ............................................................... 
 forint/hó kötelező személyi alapbéremelésben részesült. 

 

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

P. H.   aláírás 
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III. KITÖLTENDŐ KIZÁRÓLAG VÁLTOZÁSBEJELENTÉS ESETÉN 

 
1. Az érintett magánszemély adatai (kizárólag a 11. § (2) bekezdésében foglalt esetben 

töltendő  ki, azaz ha a munkáltató a II. 1. vagy II. 2. rész szerinti változást jelent be): 
neve: ................................................................................................................................. 
születési dátuma: .............................................................................................................. 
adóazonosító jele: ............................................................................................................. 
munkáltatójának megnevezése: ........................................................................................ 
munkáltatójának adószáma: ............................................................................................. 

2. A bejelentett változás bekövetkezésének napja: .............................. 
A Nyilatkozó aláírása: .......................................................................... 

IV. 
Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a költségvetési szervek és az egyházi jogi 
személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló rendeletben meghatározott 
kompenzáció igénybevételének elbírálásához adtam, az ebben található adatok a valóságnak 
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat bármely pontját érintő változás esetén 
haladéktalanul köteles vagyok munkáltatómnál megváltozott tartalommal változásbejelentés 
céljából új nyilatkozatot tenni. A jogtalanul felvett kompenzáció összegét az általános 
elévülési időn belül köteles vagyok visszafizetni. 
Többes jogviszonyom esetén kijelentem, hogy csak egy munkáltatómnál adok le nyilatkozatot, 
az alábbiak szerint: ha rendelkezem teljes munkaidős jogviszonnyal, kizárólag a teljes 
munkaidős jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónál, több részmunkaidős jogviszony esetén 
kizárólag a velem legkorábban jogviszonyt létesítő munkáltatómnál teszek nyilatkozatot. 
A nyilatkozat késedelmes leadása, téves vagy hiányos kitöltése miatt ki nem utalt 
kompenzáció összegétől elesem, azt visszamenőleg érvényesíteni nem áll módomban. 
Hozzájárulok ahhoz, hogy ha év közben olyan változást jelentek be, amely alapján a 
kompenzációra nem, vagy csökkentett összegben válok jogosulttá, a változás bejelentése előtt 
a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően esetlegesen már 
kifizetett kompenzáció összegét a foglalkoztatóm visszavonja. 

Kelt: 
A Nyilatkozó aláírása: ........................................................................................ 
Nyilatkozó munkáltatójának átvételt igazoló aláírása: ....................................... 
Átvétel kelte: ...................................................................................................... 
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6. melléklet a 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

6. melléklet a …/2015. (XII. ….) Korm. rendelethez 

 

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ 
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja  

............. hónap után járó részletének elszámolásához 

 

Megye kódja / sorszám:     /         
 neve:   

Önkormányzat/ 
kistérségi társulás 

Központi költségvetésből 
finanszírozott kör esetében 

OEP kör esetében a 2016. évi kompenzációs 
havi részletének 

 a 2016. évi kompenzációs 
havi részletének 

a 2016. évi kompenzációs 
havi részletének 

  

 
Sor-  
szám 

 
KSH  
kódja 

 
Neve 

a kifizetőt 
terhelő, 

közterhekkel 
növelt bruttó 

összege  
(Ft) 

a 
dolgozónak 
kifizetendő 

nettó összege  
(Ft) 

a kifizetőt 
terhelő, 

közterhekkel 
növelt bruttó 

összege  
(Ft) 

a 
dolgozónak 
kifizetendő 

nettó összege  
(Ft) 

a kifizetőt 
terhelő, 

közterhekkel 
növelt bruttó 

összege  
(Ft)  

(4+6) 

a 
dolgozónak 
kifizetendő 

nettó összege  
(Ft)  

(5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 Megye összesen:             

......................................, ...............év.......................... hó ............ nap 

P. H. 

..................................................  
igazgató 
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7. melléklet a 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez 7. melléklet a …/2015. (XII. ….) Korm. rendelethez 

 
ADATKÖZLŐ LAP 

Adatszolgáltatás 
a költségvetési szerveknél és az egyházi foglalkoztató által foglalkoztatottak 

2016. évi kompenzációja ................... hónap után járó részletének elszámolásához 

 

     neve:   
Helyi 

önkormányzat 
 címe:                                     

     törzsszáma:                 
     adószáma:                                                                         
     pénzügyi körzet:            KSH kód:               

Költségvetési 
szerv 

Központi költségvetésből finanszírozott kör 
esetében 

OEP kör esetében1 

  a 2016. évi kompenzáció havi részletének a 2016. évi kompenzáció havi részletének 
 

PIR 
törzsszáma 

 
neve 

 
a kifizetőt terhelő, 

közterhekkel növelt bruttó 
összege2 

(Ft) 

 
a dolgozónak 
kifizetendő 

nettó összege3 
(Ft) 

 

a kifizetőt terhelő, 
közterhekkel növelt 

bruttó összege4  
(Ft) 

a dolgozónak 
kifizetendő nettó 

összege5  
(Ft) 

1 2 3 4 5 6 
            
            
            
            

Helyi 
önkormányzat 

összesen: 

        

......................................, ...............év.......................... hó ............ nap 

P. H.  ..................................................  
igazgató 

  

                                                           
1 A helyi önkormányzat a 7. § (4) bekezdés szerint soron kívül továbbítja január hónapban a 6. oszlop szerinti, a további 
hónapokban az 5. oszlop szerinti összeget. 

2 2016. évben - január hónap kivételével - havonta megegyezik a 7. § (1) bekezdés szerint elszámolt összeggel. 

3 2016. január hónapban megegyezik a 7. § (2) bekezdés szerint elszámolt összeggel. 

4 2016. évben - január hónap kivételével - havonta megegyezik a 7. § (1) bekezdés szerint elszámolt összeggel. 

5 2016. január hónapban megegyezik a 7. § (2) bekezdés szerint elszámolt összeggel. 
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8. melléklet a 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez 8. melléklet a …/2015. (XII. ….) Korm. rendelethez 

IGÉNYLŐ LAP  
az egyházi foglalkoztató által foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja után járó támogatás 

igényléséhez 

I. 
Ágazat megnevezése (az ágazatot a 
megfelelő szöveg aláhúzásával, vagy 
betűjel megjelölésével kell jelezni) 

a) egészségügy       b) oktatás      c) szociális 
d) közművelődés    e) sport          f) karitatív 

II. 

Fenntartó   
neve:   
címe:   
adószáma:   
OEP finanszírozási kód / OM 
azonosító: 

  

bankszámla száma:   
bankszámlát vezető hitelintézet 
neve: 

  

III. 
 

Foglalkoztató szervezet   
neve:   
címe:   
adószáma:   
OEP finanszírozási kód / OM 
azonosító: 

  

bankszámla száma:   
bankszámlát vezető hitelintézet 
neve: 

  

    
 Megnevezés  Korm. rendelet 2. §-a alapján kompenzáció összesen 

 I.  Kompenzációra jogosultak száma   
 II.  Havi igénylési adatok (forintban) 
 1.  Kompenzáció egy havi összege   
 2.  Kifizetőt terhelő közterhek összege   
 3.  Támogatási igény havi bruttó összege (1.+ 2.)   

 III.  Éves igénylési adatok (forintban) 
 1.  Kompenzáció egy havi összegének tizenkétszerese   
 2.  Kifizetőt terhelő közterhek összege   
 3.  Támogatási igény éves bruttó összege (1.+ 2.)   

.............................. 2016. év .................... hónap ..... nap 

P. H. 

 
A támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása.................................................... 
        fenntartó / foglalkoztató 

Az adatlap kitöltéséért felelős neve: ...................................., telefonszáma: ........................ 
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9. melléklet a 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

   
 

9. melléklet a …/2015. (XII. ….) Korm. rendelethez 

IGÉNYLŐLAP 
FENNTARTÓI ÖSSZESÍTŐ 

az egyházi foglalkoztató által foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja után járó támogatás igényléséhez 

FENNTARTÓ 
  neve:                 
  címe:                 
  adószáma:                 
  OM azonosító/OEP finanszírozási kód:                 
  bankszámla száma:                 
  bankszámlát vezető hitelintézet neve:                 
        Korm. rendelet 3. §-a alapján 

Megnevezés KSH kód Adószám Kompenzációra jogosultak száma 
/ ágazatok / foglalkoztatottak 

szerint (fő) 

A kompenzáció éves összegének a kifizetőt 
terhelő, közterhekkel növelt bruttó összege 

forintban / ágazatok / foglalkoztatók szerint (Ft) 
 Oktatás 

                    
   Összesen                 
 Szociális                   

                    
   Összesen:                 
 Közgyűjtemény és közművelődés 

                    
   Összesen                 
 Sport   

                    
   Összesen                 
 Karitatív 

                    
   Összesen                 
 Egészségügy 

                    
   Összesen                 
 Mindösszesen                 

 
fenntartó 

Az adatlap kitöltéséért felelős neve: ................................... 
telefonszáma: .......................... 
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10. melléklet a 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez
10. melléklet a ……/2015. (……..) Korm. rendelethez

teljes 
foglalkoz-

tatotti létszám

kompenzá-
cióval érintett 

létszám

ténylegesen 
kifizetett 
személyi 
juttatás

munkaadó-kat 
terhelő 

járulékok

teljes 
foglalkoz-

tatotti létszám

kompenzá-
cióval érintett 

létszám

ténylegesen 
kifizetett 
személyi 
juttatás

munkaadó-kat 
terhelő 

járulékok

teljes 
foglalkoz-

tatotti létszám

kompenzá-
cióval érintett 

létszám

ténylegesen 
kifizetett 
személyi 
juttatás

munkaadó-kat 
terhelő 

járulékok

teljes 
foglalkoz-

tatotti létszám

kompenzá-
cióval érintett 

létszám

ténylegesen 
kifizetett 
személyi 
juttatás

munkaadó-kat 
terhelő 

járulékok

teljes 
foglalkoz-

tatotti létszám

kompenzá-
cióval érintett 

létszám

ténylegesen 
kifizetett 
személyi 
juttatás

munkaadó-kat 
terhelő 

járulékok

teljes 
foglalkoz-

tatotti létszám

kompenzá-
cióval érintett 

létszám

ténylegesen 
kifizetett 
személyi 
juttatás

munkaadó-kat 
terhelő 

járulékok

teljes 
foglalkoz-

tatotti létszám

kompenzá-
cióval érintett 

létszám

ténylegesen 
kifizetett 
személyi 
juttatás

munkaadó-kat 
terhelő 

járulékok

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november*

december*

Összesen 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

teljes 
foglalkoz-

tatotti létszám

kompenzá-
cióval érintett 

létszám

ténylegesen 
kifizetett 
személyi 
juttatás

munkaadó-kat 
terhelő 

járulékok

január 0 0 0,0 0,0

február 0 0 0,0 0,0

március 0 0 0,0 0,0

április 0 0 0,0 0,0

május 0 0 0,0 0,0

június 0 0 0,0 0,0

július 0 0 0,0 0,0

augusztus 0 0 0,0 0,0

szeptember 0 0 0,0 0,0

október 0 0 0,0 0,0

november 0 0 0,0 0,0

december 0 0 0,0 0,0

Összesen 0 0 0,0 0,0

f) közművelődés g) sport

* a várható kifizetések szerinti összeg
Bevett egyházankénti összesítő

(ezer forintban és főben)

Hónapok

Ágazatok összesen

Bevett egyház megnevezése:
E L S Z Á M O L Ó L A P

az egyházi foglalkoztató által foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjának kifizetéséről
(ezer forintban és főben)

Hónapok

a) egészségügy b) közoktatás c) felsőoktatás d) karitatív e) szociális
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A Kormány 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelete
a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről

A Kormány a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására kéményseprő-ipari szervként a hivatásos katasztrófavédelmi 
szervet jelöli ki.

2. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelete
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 33.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Áhsz.) 1.  § (1)  bekezdés 
6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„6. követelés: az  a  jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből 
–  ideértve a vásárolt és a  térítés nélkül átvett követelést is – jogszerűen eredő fizetési igény, amelyet a kötelezett 
elismert és – ellenszolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén – a  másik fél már teljesített, ilyennek minősül 
a bevallás alapján megállapított közhatalmi bevételre irányuló, valamint az olyan követelés is, amelyet a kötelezett 
vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell, továbbá az állami 
adó- és vámhatóság által beszedett közhatalmi bevételek esetén az állami adó- és vámhatóságnak bevallás nélkül 
megfizetett összeg elszámolása során előírt követelés,”

2. §  Az Áhsz. 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az Országgyűlés vagy a Kormány által az Áht. 33. § (1) bekezdése alapján elrendelt címrend módosítás esetén 
a folytonosság elve az államháztartás központi alrendszerének egészében érvényesül.”

3. §  Az Áhsz. 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Éves költségvetési beszámoló készül)
„e) a tulajdonosi joggyakorló szervezetek mérlegében kimutatható vagyonról és az általuk kezelt központi kezelésű 
előirányzatokról azok egészére, és”

4. §  Az Áhsz. 13. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  mérlegben az  egyéb sajátos elszámolások között a  48.  § (6) és (9)  bekezdése szerinti elszámolásokat kell 
kimutatni.”

5. §  Az Áhsz. 16. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) A  forintban kifizetett követelés jellegű sajátos elszámolások és egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 
bekerülési értéke az  átutalt vagy megfizetett – előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó  – 
összeg, a  valutapénztárból, devizaszámláról kifizetett követelés jellegű sajátos elszámolások bekerülési értéke 
a  valuta, deviza nyilvántartási árfolyamon átszámított forintértéke. A  követelés jellegű sajátos elszámolások 
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kivételével a követelések bekerülési értéke az egységes rovatrend bevételeihez kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 
számlákon kimutatott követelésekkel megegyező elismert, esedékes összeg.
(10) A  forintban kapott kötelezettség jellegű sajátos elszámolások bekerülési értéke az  átutalt, megfizetett 
–  előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összeg. A  valutában, devizában kapott 
kötelezettség jellegű sajátos elszámolások bekerülési értéke a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon 
átszámított forintérték, kivéve a  forintban kapott devizát, amelynél a  ténylegesen kapott forintérték alapján 
kell a  nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. A  kötelezettség jellegű sajátos elszámolások kivételével 
a  kötelezettségek bekerülési értéke az  egységes rovatrend kiadásaihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 
számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összege.”

6. §  Az Áhsz. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az  adók módjára behajtandó kis összegű követelések 
értékelése során az  értékvesztés összege a  kötelezettek együttes minősítése alapján egyszerűsített értékelési 
eljárással, azok csoportos értékelésével is meghatározható. Az egyszerűsített értékelési eljárás során az értékvesztést 
negyedévente, a  tárgynegyedév utolsó napján fennálló, pénzügyileg nem rendezett közhatalmi bevételekre 
vonatkozó követelések és az  adók módjára behajtandó kis összegű követelések után kell megállapítani, és annak 
az előző negyedévi állományához mért különbözetét – előjelének megfelelően – a korábban elszámolt értékvesztés 
növeléseként vagy visszaírásaként kell elszámolni.”

7. §  Az Áhsz. 21. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  külföldi pénzértékre szóló részesedések, értékpapírok, a  valutapénztárban lévő valutakészlet, 
a  devizaszámlán lévő deviza, a  követelések és kötelezettségek – a  követelés jellegű sajátos elszámolások és 
a  kötelezettség jellegű sajátos elszámolások kivételével egyezően a  költségvetési számvitelben meghatározott 
értékkel –, az  egyéb sajátos elszámolások, valamint az  időbeli elhatárolások mérlegben szereplő értékét a  mérleg 
fordulónapjára vonatkozó, a  20.  § (3) és (4)  bekezdése szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell 
meghatározni. Az értékelés során a könyv szerinti érték és az értékeléskori forintérték közötti különbözetet az Szt. 
60. § (3) bekezdése szerint összevontan kell elszámolni azzal az eltéréssel, hogy a  lekötött bankbetétek, az egyéb 
pénzeszközök, valamint az egyéb eszközök, a kötelezettségek, és a passzív időbeli elhatárolások esetén külön-külön 
ki kell számolni az összevont árfolyamkülönbözetet, és az egyes különbözetek előjelétől függően kell azt elszámolni.”

8. § (1) Az Áhsz. 25. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend 
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és B75. Egyéb felhalmozási célú 
átvett pénzeszközök rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott 
összegeket.”

 (2) Az Áhsz. 25. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni az  anyagok, áruk nyereségjellegű 
leltárértékelési különbözetének összegét, a  térítés nélkül átvett – részesedésnek vagy értékpapírnak nem 
minősülő  – eszközök bekerülési értékét, az  ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek 
vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök bekerülési értékét, valamint a  (9a)  bekezdés szerinti más különféle 
egyéb eredményszemléletű bevételeket.”

 (3) Az Áhsz. 25. § (9a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni)
„b) az  egységes rovatrend B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, B22. Felhalmozási célú garancia- 
és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről, B410. Biztosító által fizetett kártérítés, 
B411. Egyéb működési bevételek, B51. Immateriális javak értékesítése, B52. Ingatlanok értékesítése, B53. Egyéb 
tárgyi eszközök értékesítése, B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről és B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott 
összegeket,”
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 (4) Az Áhsz. 25. § (9a) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni)
„f ) az Szt. 77. § (3) bekezdés k) és l) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.”

 (5) Az Áhsz. 25. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az Szt. 77. § (4) bekezdése szerinti tételeket halasztott eredményszemléletű bevételként el kell határolni azzal, 
hogy az  Szt. 77.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti esetet a  felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű 
bevételeire kell alkalmazni.”

9. § (1) Az Áhsz. 26. § (11a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A más különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni)
„a) az  egységes rovatrend K502. Elvonások és befizetések, K506. Egyéb működési célú támogatások 
államháztartáson belülre, K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson belülre, K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, K85. Felhalmozási 
célú garancia-  és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre, K87. Lakástámogatás, K88. 
Felhalmozási célú támogatások az  Európai Uniónak, K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
kívülre és K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 
számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket,”

 (2) Az Áhsz. 26. § (11a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A más különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni)
„g) az Szt. 81. § (2) bekezdés k)–m) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.”

10. § (1) Az Áhsz. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei a  kapott (járó) osztalékból és részesedésből, 
a  részesedésekből származó eredményszemléletű bevételekből, árfolyamnyereségekből, a  befektetett 
pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételekből, árfolyamnyereségekből, az  egyéb 
kapott (járó) kamatokból és kamatjellegű eredményszemléletű bevételekből és a  pénzügyi műveletek egyéb 
eredményszemléletű bevételeiből állnak.”

 (2) Az Áhsz. 27. §-a a következő (2a)–(2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei rovathoz kapcsolódóan 
vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, és
b) az Szt. 84. § (2) bekezdés b)–f ) pontjában és (2a) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményeket.
(2b) Az  Szt. 84.  § (2a)  bekezdése szerinti tételeket halasztott eredményszemléletű bevételként el kell határolni. 
Az elhatárolást az Szt. szerinti esetben kell megszüntetni.
(2c) A befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek között kell 
elszámolni
a) az  egységes rovatrend B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek rovathoz kapcsolódóan 
vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, és
b) az Szt. 84. § (3) bekezdés f ) pontjában és (3a) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményt azzal, hogy azt 
csak a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírokra lehet alkalmazni.
(2d) A  befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok esetén az  Szt. 84.  § (3a)  bekezdése szerinti 
tételeket halasztott eredményszemléletű bevételként el kell határolni. Az  elhatárolást az  Szt. szerinti esetben kell 
megszüntetni.”

 (3) Az Áhsz. 27. § (4) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni)
„c) a  nem fedezeti célú határidős, opciós ügyletek és swap ügyletek pénzügyileg is realizált nyereségjellegű 
különbözetének a  tárgyévre időarányosan jutó összegét, ha az  ügylet zárása a  mérleg fordulónapja és 
a mérlegkészítés időpontja között megtörtént,
d) a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódóan a költségvetési évben realizált árfolyamnyereséget,”

 (4) Az Áhsz. 27. § (4) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(A pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni)
„e) az  Szt. 84.  § (2)  bekezdés b)–f )  pontjában, (3)  bekezdés f )  pontjában és (8)  bekezdésében meghatározott 
gazdasági eseményeket, ha azok nem tartós részesedésekhez vagy az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírhoz kapcsolódnak, és
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f ) az  Szt. 84.  § (7)  bekezdés g) és o)  pontja szerinti összevontan elszámolt árfolyamnyereséget – a  21.  § 
(10) bekezdése figyelembevételével – és engedményt.”

 (5) Az Áhsz. 27. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  Szt. 84.  § (8)  bekezdése szerinti tételeket halasztott eredményszemléletű bevételként el kell határolni. 
Az elhatárolást az Szt. szerinti esetben kell megszüntetni.”

 (6) Az Áhsz. 27. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A részesedésekből származó ráfordításként, árfolyamveszteségként kell elszámolni
a) a  befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedések értékesítésekor a  könyv szerinti érték és 
az eladási ár közötti veszteségjellegű különbözetet, és
b) az Szt. 85. § (1) bekezdés b)–g) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.
(5b) A befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordításként, árfolyamveszteségként kell elszámolni
a) a  befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésekor, 
beváltásakor – kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett – az eladási ára, illetve névértéke 
és a könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű különbözetet, és
b) az  Szt. 85.  § (1a)  bekezdés b) és d)  pontjában meghatározott gazdasági eseményeket azzal, hogy azokat csak 
a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírokra lehet alkalmazni.”

 (7) Az Áhsz. 27. § (6) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell elszámolni)
„c) a  befektetési jegyeknél eladáskor, beváltáskor a  nettó eszközérték és a  könyv szerinti érték különbözetében 
realizált veszteséget.”

 (8) Az Áhsz. 27. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni)
„c) az  értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor 
– kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett – az eladási ára, illetve névértéke és a könyv 
szerinti értéke közötti veszteségjellegű különbözetet,”

 (9) Az Áhsz. 27. § (8) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni)
„e) a  nem fedezeti célú határidős, opciós ügyletek és swap ügyletek pénzügyileg is realizált veszteségjellegű 
különbözetének a  tárgyévre időarányosan jutó összegét, ha az  ügylet zárása a  mérleg fordulónapja és 
a mérlegkészítés időpontja között megtörtént,”

 (10) Az Áhsz. 27. § (8) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni)
„i) az  Szt. 85.  § (1) és (1a)  bekezdésében meghatározott gazdasági eseményeket, ha azok nem tartós 
részesedésekhez vagy az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz kapcsolódnak.”

11. §  Az Áhsz. 30. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  helyi önkormányzatnak a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 
(a  továbbiakban: Mötv.) 110.  § (2)  bekezdése szerinti, a  zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás – összhangban 
az Mötv. 106. § (2) bekezdésével – a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló  
– ide értve az  őket megillető vagyoni értékű jogokat is – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, 
a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.
(2) A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább 
a római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök 
mérlegcsoportok esetén az  arab számmal jelzett tételek szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen 
törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon 
és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
(3) A  vagyonkimutatás a  mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a  használatban 
lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és 
az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.”
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12. § (1) Az Áhsz. 30/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A mérlegkészítés időpontja)
„a) a  c) és d)  pontban foglalt kivétellel a  költségvetési szerv, a  fejezeti kezelésű előirányzat, az  elkülönített állami 
pénzalap, a  helyi önkormányzat, a  nemzetiségi önkormányzat, a  társulás és a  térségi fejlesztési tanács esetén 
a költségvetési évet követő év február 25-e,”

 (2) Az Áhsz. 30/A. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A mérlegkészítés időpontja)
„d) a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által elkészített éves beszámoló esetén és az  elkülönített állami 
pénzalapok Ávr. 134.  § c)  pontja és 138.  § (5)  bekezdés c)  pontja szerinti adatai tekintetében a  költségvetési évet 
követő év május 15-e,”

13. § (1) Az Áhsz. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  költségvetési szerv az  éves költségvetési beszámolója adatait a  költségvetési évet követő év február 28-áig 
– a 7. § (3) bekezdése szerinti esetben a megszűnés napját követő hatvan napon belül – a Kincstár által működtetett 
elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti.”

 (2) Az Áhsz. 32. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az irányító szerv a költségvetési szerv éves költségvetési beszámolóját az (1) bekezdés szerinti határidőt követő 
húsz napon belül felülvizsgálja és – annak javítása, kiegészítése szükség szerinti elrendelését követően – a Kincstár 
által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben jóváhagyja. A  költségvetési szerv az  elektronikus 
adatszolgáltató rendszerben jóváhagyott adattartalmú aláírt éves költségvetési beszámolóját a  Kincstár általi 
elfogadását követő öt napon belül megküldi az  irányító szervnek, amely azt – a  felülvizsgálat elvégzését igazoló 
személy aláírásával ellátva – a költségvetési szervnek tíz napon belül visszaküldi.”

 (3) Az Áhsz. 32. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  fejezetet irányító szerv a  fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok éves költségvetési beszámolóit 
március 20-áig elkészíti és a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti.
(4) A  helyi önkormányzat, a  nemzetiségi önkormányzat, a  társulás és a  térségi fejlesztési tanács a  saját éves 
költségvetési beszámolóját az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát követő húsz napon belül tölti fel a Kincstár által 
működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.”

14. § (1) Az Áhsz. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  elkülönített állami pénzalap és a  társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve az  elkülönített állami 
pénzalapról és a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjáról készített éves költségvetési beszámolót május 31-éig 
készíti el és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.”

 (2) Az Áhsz. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  tulajdonosi joggyakorló szervezet a  6.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti éves költségvetési beszámolót 
a  költségvetési évet követő év június 30-áig készíti el és tölti fel a  Kincstár által működtetett elektronikus 
adatszolgáltató rendszerbe. Az  elkészült éves költségvetési beszámolót harminc napon belül meg kell küldeni 
az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek is.”

15. §  Az Áhsz. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § (1) A feltöltött, szükség esetén az irányító szerv által jóváhagyott éves költségvetési beszámolókat a Kincstár 
húsz napon belül felülvizsgálja.
(2) A  felülvizsgálat során a  Kincstár az  éves költségvetési beszámolót csak akkor fogadja el, ha az  teljesíti 
az e rendeletben előírt alaki és tartalmi követelményeket.
(3) Ha az  éves költségvetési beszámoló adataiban a  Kincstár a  felülvizsgálat során hibát, hiányosságot tár fel, 
elrendeli – legfeljebb hét munkanapos határidővel – annak javítását, kiegészítését. A  határidőben nem teljesített 
javítás, kiegészítés esetén az  adatszolgáltatás határidőben be nem nyújtott adatszolgáltatásnak minősül. 
A  megfelelően javított, kiegészített adatszolgáltatást a  Kincstár a  javítás, kiegészítés feltöltését követő három 
munkanapon belül elfogadja.
(4) A Kincstár az elfogadott éves költségvetési beszámolókat megküldi az Állami Számvevőszéknek.”

16. §  Az Áhsz. a következő 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § Ha a 32–35. §-ban megjelölt határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő az azt követő első 
munkanapon jár le.”
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17. §  Az Áhsz. 44. § (2) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:
(A teljesítések nyilvántartási számláin – a  pénzügyi számvitelben a  pénzeszközök változását eredményező gazdasági 
eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni)
„l) a 49/B. § szerinti esetben a megszűnő szervezetnél a megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközök összegét 
a  K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton, ezzel párhuzamosan a  pénzügyi 
számvitelben a  kötelezettség kivezetését a  3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása könyvviteli 
számlával szemben,
m) a 49/B. § szerinti esetben a jogutód, illetve az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szervnél a megszűnt költségvetési 
szerv záró pénzeszközeinek összegét a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
rovaton, ezzel párhuzamosan a  pénzügyi számvitelben a  követelés nyilvántartásba vételét a  3653. Más által 
beszedett bevételek elszámolása könyvviteli számlával szemben.”

18. § (1) Az Áhsz. 48. § (8) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A követelés jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni)
„h) a  gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése vagy más részesedés megszerzése során 
a  ténylegesen átadott pénzeszközök és más eszközök értékét gazdasági társaság esetén a  cégbírósági bejegyzés, 
más szervezet esetén a részesedésszerzés visszaigazolása időpontjáig,”

 (2) Az Áhsz. 48. § (9) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kell elszámolni, és a mérlegben ilyen elnevezéssel kimutatni)
„b) az  utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök 
beszerzését a  foglalkoztatottak, ellátottak részére történő kiadásáig, támogatásként történő átadásáig, 
továbbértékesítéséig, a  hiányzó, megsemmisült, érvénytelenített utalványok, bérletek, és más hasonló, készpénz-
helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök állományból történő kivezetéséig.”

 (3) Az Áhsz. 48. § (10) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni)
„e) a  nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat, 
ezen belül a  vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettséget a  vagyonkezelőnél 
a  visszapótlási kötelezettség megszűnéséig vagy pénzben történő teljesítésének megállapításáig, valamint 
a gazdasági társaságok alapítása, jegyzett tőkéjének emelése során a létesítő okiratban vagy annak módosításában 
szerepeltetett, de a társaság rendelkezésére még nem bocsátott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokat az átadás 
időpontjáig,”

 (4) Az Áhsz. 48. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az  állami adó- és vámhatóság által beszedett közhatalmi bevételek esetén túlfizetés nem mutatható ki, 
a kötelezett által megfizetett összegeket követelésként és annak teljesítéseként bevételként kell elszámolni.”

19. §  Az Áhsz. 54. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A könyvviteli számlák megnyitását követően haladéktalanul – a folyó könyvelésben – el kell végezni:)
„d) az éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek és az éven túli lejáratú lekötött bankbetétek közötti átvezetéseket 
a könyvviteli számlákon.”

20. §  Az Áhsz. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. § Az állami adó- és vámhatóság által beszedett közhatalmi bevételekkel kapcsolatban kimutatott túlfizetések 
állományát az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 402/2015. 
(XII. 15.) Korm. rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül ki kell vezetni a 414. Felhalmozott eredmény 
könyvviteli számlával szemben – a 3513. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre könyvviteli 
számla közbeiktatásával – a 2015. évi könyvelésben a mérleg fordulónapjára vonatkozó dátummal. A 2015. évi éves 
költségvetési beszámolóban ilyen állomány nem mutatható ki.”

21. § (1) Az Áhsz.
1. 2. melléklete az 1. melléklet,
2. 4. melléklete a 2. melléklet,
3. 5. melléklete a 3. melléklet,
4. 12. melléklete az 5. melléklet,
5. 13. melléklete a 6. melléklet,
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6. 15. melléklete a 7. melléklet,
7. 16. melléklete a 8. melléklet,
8. 17. melléklete a 9. melléklet
szerint módosul.

 (2) Az Áhsz. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

22. §  Az Áhsz.
 1. 2. § (1) bekezdésében a „törvény által” szövegrész helyébe a „törvény vagy miniszteri rendelet által” szöveg,
 2. 12.  § (12)  bekezdésében az „az olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat és a  befektetési jegyeket 

kell kimutatni” szövegrész helyébe az „a befektetési jegyeket, valamint az  olyan hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokat kell kimutatni” szöveg,

 3. 13.  § (1)  bekezdésében az  „a 48.  § (9)  bekezdése szerinti egyéb sajátos eszközoldali elszámolásokat” 
szövegrész helyébe az „az egyéb sajátos elszámolásokat” szöveg,

 4. 22. § (2) bekezdésében a „69. §-a” szövegrész helyébe a „69. § (1)–(3), valamint (5) és (6) bekezdése” szöveg,
 5. 24. § (2) bekezdésében a „szokásos” szövegrész helyébe a „mérleg szerinti” szöveg,
 6. 25.  § (6)  bekezdésében az „egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételeit” szövegrész 

helyébe az  „egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételeit, a  felhalmozási célú 
támogatások eredményszemléletű bevételeit” szöveg,

 7. 25. § (9a) bekezdés d) pontjában az „összegét, és” szövegrész helyébe az „összegét,” szöveg,
 8. 25.  § (9a)  bekezdés e)  pontjában és 26.  § (11a)  bekezdés f )  pontjában az „összegét.” szövegrész helyébe 

az „összegét, és” szöveg,
 9. 26.  § (11)  bekezdésében a  „leírt összegét,” szövegrész helyébe a  „leírt összegét, a  térítés nélkül átadott 

részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értékét,” szöveg,
10. 27.  § (2)  bekezdésében az  „után kapott” szövegrész helyébe az  „után kapott, az  adózott eredmény 

felosztásáról szóló határozat alapján járó” szöveg, az  „után fizetett” szövegrész helyébe az  „után kapott” 
szöveg,

11. 27. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „A kapott” szövegrész helyébe az „Az egyéb kapott” szöveg,
12. 27. § (3) bekezdés a) pontjában a „B408. Kamatbevételek” szövegrész helyébe a „B4082. Egyéb kapott (járó) 

kamatok és kamatjellegű bevételek” szöveg,
13. 27. § (4) bekezdés a) pontjában a „B409. Egyéb” szövegrész helyébe a „B4092. Más egyéb” szöveg,
14. 27.  § (5)  bekezdésében a  „ráfordításai” szövegrész helyébe a  „ráfordításai a  részesedésekből származó 

ráfordításokból, árfolyamveszteségekből, a  befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordításokból, 
árfolyamveszteségekből,” szöveg,

15. 27. § (6) bekezdés b) pontjában az „összegéig.” szövegrész helyébe az „összegéig, és” szöveg,
16. 27. § (8) bekezdés g) pontjában az „összegéig, és” szövegrész helyébe az „összegéig,” szöveg,
17. 27. § (8) bekezdés h) pontjában az „eseményeket.” szövegrész helyébe az „eseményeket a 21. § (10) bekezdése 

figyelembevételével, és” szöveg,
18. 30/A. § c) pontjában a „harmincadik” szövegrész helyébe a „hatvanadik” szöveg,
19. 30/A. § f ) pontjában a „30-a” szövegrész helyébe a „15-e” szöveg,
20. 33.  § (2)  bekezdésében a „készíti el” szövegrész helyébe a „készíti el és tölti fel a  Kincstár által működtetett 

elektronikus adatszolgáltató rendszerbe” szöveg,
21. 34.  § (1)  bekezdésében a „jóváhagyásra.” szövegrész helyébe a „jóváhagyásra, és ezzel egyidejűleg az  éves 

költségvetési beszámoló adatait a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti.” 
szöveg,

22. 39. § (1a) bekezdés a) pontjában a „teljesítések tekintetében” szövegrész helyébe a „teljesítések tekintetében 
legkésőbb” szöveg,

23. 39. § (1a) bekezdés záró szövegrészében a „lehet” szövegrész helyébe a „kell” szöveg,
24. 44. § (2) bekezdés k) pontjában az „elszámolást.” szövegrész helyébe az „elszámolást,” szöveg,
25. 44.  § (3)  bekezdésében a „B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei” szövegrész helyébe a „B4092. Más 

egyéb pénzügyi műveletek bevételei” szöveg,
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26. 44.  § (4)  bekezdésében a  „B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovatokhoz kapcsolódóan” 
szövegrész helyébe a  „B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovatokhoz – az  Egészségbiztosítási 
Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek a B16. Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről rovathoz – kapcsolódóan” szöveg,

27. 46. § (3) bekezdésében a „számlaosztály tartalmazza” szövegrész helyébe a „számlaosztály és a (6) bekezdés 
szerinti bevételek könyvviteli számlái tartalmazzák” szöveg,

28. 48. § (7) bekezdésében az „(5) és (6) bekezdés” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés” szöveg,
29. 49/B. § (2) bekezdésében a „törvény 167. §-a”  szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Njtv.) 138. §-a 

és 139. §-a” szöveg,
30. 49/B.  § (4) és (5)  bekezdésében az  „a nemzetiségek jogairól szóló 2011.  évi CLXXIX.  törvény 167.  §-a” 

szövegrész helyébe az „az Njtv. 138. §-a és 139. §-a” szöveg,
31. 50. § (1) bekezdésében a „(3)–(6)” szövegrész helyébe a „(3)–(5)” szöveg,
32. 50.  § (6)  bekezdésében a  „készpénz letétek összegét” szövegrész helyébe a  „készpénz letétek, valamint 

a Külgazdasági és Külügyminisztérium esetén a külképviseleteknél tárolt készpénz összegét” szöveg,
33. 53.  § (5)  bekezdés d)  pontjában az „egyeztetéseket,” szövegrész helyébe az „egyeztetéseket, ennek során 

az általános forgalmi adó elszámolásai között nyilvántartott előzetesen felszámított, nem levonható általános 
forgalmi adó átvezetését a más különféle egyéb ráfordítások közé,” szöveg,

34. 53.  § (6)  bekezdés e)  pontjában az „értékvesztés” szövegrész helyébe az „értékvesztés és annak visszaírása” 
szöveg,

35. 53. § (8) bekezdés d) pontjában az „eszközök, kötelezettségek,” szövegrész helyébe az „eszközök és források, 
valamint a” szöveg,

36. 54. § (2) bekezdés c) pontjában az „egyaránt.” szövegrész helyében az „egyaránt, és” szöveg,
37. 7. melléklet 7. pontjában a „Megtérült” szövegrész helyébe a „Meg nem térült közvetlen” szöveg,
38. 11.  mellékletében az „E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások” szövegrész helyébe az „E) Egyéb sajátos 

elszámolások” szöveg,
39. 12.  melléklet 2.  pont 2.4.  alpontjában és a  4.  pont 4.3., 4.11. és 4.14.  alpontjában a  „vagy a  Rendkívüli 

ráfordítások sorok” szövegrész helyébe a „sor” szöveg,
40. 12. melléklet 4. pont 4.9. alpontjában a „Kamatbevételek rovatain” szövegrész helyébe a „Kamatbevételek és 

más nyereségjellegű bevételek rovatain” szöveg,
41. 12.  melléklet 4.  pont 4.12.  alpontjában a „vagy Rendkívüli ráfordítások sorok” szövegrész helyébe a „sor” 

szöveg,
42. 12.  melléklet 4.  pont 4.13.  alpontjában az  „eredményszemléletű bevételek vagy a  Különféle rendkívüli 

eredményszemléletű bevételek sorok” helyébe az „eredményszemléletű bevételek sor” szöveg,
43. 14.  melléklet V. cím 5.  pontjában az  „A letéti számlákhoz” szövegrész helyébe az  „Azon pénzeszközök 

nyilvántartására szolgáló könyvviteli számlákhoz, amelyeken letét kerül kimutatásra” szöveg,
44. 15. melléklet K121. pontjában az „a Költségvetési Tanács elnöke, a legfőbb ügyész, az alapvető jogok biztosa 

és helyettesei, az  Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, az  országgyűlési képviselő,” szövegrész helyébe 
az „az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Költségvetési Tanács elnöke, a  legfőbb ügyész, az alapvető jogok 
biztosa és helyettesei, az  Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, az  országgyűlési képviselő, a  helyi 
nemzetiségi önkormányzati képviselő,” szöveg,

45. 15. melléklet K44. pont a) alpontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatalok által folyósított” szövegrész 
helyébe az „az” szöveg,

46. 15. melléklet K46. pont d) pontjában a „[Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont],” szövegrész helyébe a „[Szoctv. 55/A. § 
1. bek. b) pont].” szöveg,

47. 15.  melléklet K89.  pont b)  alpontjában a  „vagy” szövegrész helyébe a  „ , továbbá bármely szervezettől, 
személytől” szöveg,

48. 15. melléklet K94. pontjában a „teljesítésétnek” szövegrész helyébe a „teljesítésének” szöveg,
49. 15. melléklet B404. pont b) alpontjában a „fizetett” szövegrész helyébe a „kapott” szöveg,
50. 15.  melléklet B411.  pontjában a „költségek visszatérítései” szövegrész helyébe a „kiadások visszatérítései” 

szöveg,
51. 15. melléklet B84. pontjában a „44.” szövegrész helyébe a „43.” szöveg,
52. 16.  melléklet 3.  pont 36.  alpont 365.  alpont 3651.  alpont 36512.  alpontjában a  „Beruházásokra adott” 

szövegrész helyébe a „Beruházásokra, felújításokra adott” szöveg
lép.
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23. § (1) Hatályát veszti az Áhsz.
 1. 26. § (11a) bekezdés e) pontjában, 27. § (6) bekezdés a) pontjában és 54. § (2) bekezdés b) pontjában az „és” 

szövegrész,
 2. 27. § (8) bekezdés b) pontjában az „a befektetett pénzügyi eszközök vagy” szövegrész,
 3. 27. § (8) bekezdés h) pontjában a „(2) bekezdés c) pontjában, valamint” szövegrész,
 4. 39. § (1a) bekezdésében a „legkésőbb” szövegrész,
 5. 50. § (3) bekezdésében az „adózás rendjéről szóló törvény alapján” szövegrész,
 6. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ 

pont K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI alpont K44. Betegséggel 
kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások alpont f )  alpontjában a  „fővárosi és megyei 
kormányhivatalok által folyósított” szövegrész,

 7. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ 
pont K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK alpont K512. Egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre alpontjában a „vagy működési bevételként” szövegrész,

 8. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ 
pont B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON 
BELÜLRŐL alpont B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások alpontjában 
az „az önkormányzati adósság előtörlesztését szolgáló támogatásokat,” szövegrész,

 9. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ 
pont B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK alpont B32. Szociális hozzájárulási 
adó és járulékok alpont b)  alpontjában az „és az  egészségbiztosítási járulékot, ide értve a  megállapodás 
alapján fizetők járulékait is” szövegrész,

10. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ 
pont B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK alpont B411. Egyéb működési 
bevételek alpont h) alpontjában az „a biztosítási bevételeket,” szövegrész,

11. 16.  melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont 00. NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK alpont 
003.  Kiadások nyilvántartási ellenszámla alpont 0032.  alpontjában és a  0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK 
pont 00.  NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK alpont 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla alpont 
0052.  Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla alpontjában a  „kormányzati funkciónként tagolva,” 
szövegrész.

 (2) Hatályát veszti az Áhsz.
 1. 24. § (1) és (5) bekezdése,
 2. 28. §-a,
 3. 30/A. § b) pontja,
 4. 36. § (2) bekezdése,
 5. 56/A. §-a,
 6. 5. melléklet FORRÁSOK pont H) Kötelezettségek alpont III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások alpont 

1. Kapott előlegek alpont „– ebből: túlfizetés a  jövedelemadókban”, „– ebből: túlfizetés az általános forgalmi 
adóban”, és „– ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek” alpontjai,

 7. 10. melléklet 40. pontja,
 8. 13. melléklet 8. pontja,
 9. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ 

pont K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI alpont K42. Családi 
támogatások alpont j) alpontja,

10. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ 
pont K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI alpont K44. Betegséggel 
kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások alpont c) és h) alpontja,

11. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ 
pont K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI alpont K46. Lakhatással 
kapcsolatos ellátások alpont e) és f ) alpontja,
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12. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ 
pont K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK alpont K5022. A  helyi 
önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései alpont b) alpontja,

13. 16.  melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK pont 36. SAJÁTOS 
ELSZÁMOLÁSOK alpont 367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások alpont 3671. Kapott előlegek alpont 
367111–367113. alpontja,

14. 16. melléklet 8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK pont 86. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK alpontja,
15. 16.  melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont 94. RENDKÍVÜLI EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ 

BEVÉTELEK alpontja.

24. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Az Áhsz. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 2b. sorral egészül ki:

(Sorszám Címrendi besorolás
Adatszolgáltatásra 

kötelezett
Adatszolgáltatási kör

Adatszolgáltatás  

gyakorisága)

„2b. XX. fejezet 22. cím kezelő szerv

a települési nemzetiségi önkormányzatok 
és a területi nemzetiségi önkormányzatok 

részére biztosított működési és 
feladatalapú támogatásokkal kapcsolatos 

kötelezettségvállalások és követelések adatai

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban”

2. melléklet a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Az Áhsz. 4. melléklet 5. pontja helyébe a következő pont lép:
„5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 
1.  Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a  kifizetett támogatások 
közül:
– bázisfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás,
– méltányossági alapon történő térítések,
– alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,
– tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,
– egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete,
– az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése,
– tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges 
praxisjog vásárlásának támogatása,
– egészségügyi dolgozók bérkiegészítése.”
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3. melléklet a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

 1. Az  Áhsz. 5.  melléklet ESZKÖZÖK pont D) Követelések alpont I. Költségvetési évben esedékes követelések alpont 
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre alpontja helyébe a következő alpont lép:
„4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
– ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, 
közvetített szolgáltatások ellenértékére
– ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
– ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra
– ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
– ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
– ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre
– ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
– ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre
– ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre”

 2. Az  Áhsz. 5.  melléklet ESZKÖZÖK pont D) Követelések alpont II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 
alpont 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre alpontja helyébe a  következő 
alpont lép:
„4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások 
ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre”

 3. Az  Áhsz. 5.  melléklet ESZKÖZÖK pont D) Követelések alpont II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 
alpont 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre alpontja helyébe a következő 
alpont lép:
„8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, 
értékesítéséből
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, 
értékesítéséből”

 4. Az  Áhsz. 5.  melléklet ESZKÖZÖK pont D) Követelések alpont III. Követelés jellegű sajátos elszámolások alpont 
1. Adott előlegek alpontja helyébe a következő alpont lép:
„1. Adott előlegek
– ebből: immateriális javakra adott előlegek
– ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek
– ebből: készletekre adott előlegek
– ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek
– ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
– ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések”

 5. Az  Áhsz. 5.  melléklet ESZKÖZÖK pont D) Követelések alpont III. Követelés jellegű sajátos elszámolások alpont 
8. Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök 
alpontja helyébe a következő alpont lép:
„8. Részesedésszerzés esetén átadott eszközök”
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 6. Az  Áhsz. 5.  melléklet ESZKÖZÖK pont E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások alpontja helyébe a  következő 
alpont lép:
„E) Egyéb sajátos elszámolások
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása
1. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
2. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
3. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
4. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása
1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó
2. Más fizetendő általános forgalmi adó
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök 
elszámolásai”

 7. Az  Áhsz. 5.  melléklet FORRÁSOK pont G) Saját tőke alpont III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 
alpontja helyébe a következő alpont lép:
„III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
1. Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása
2. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása
3. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai”

 8. Az  Áhsz. 5.  melléklet FORRÁSOK pont H) Kötelezettségek alpont II. Költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek alpont 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra alpontja 
helyébe a következő alpont lép:
„9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 
pénzügyi vállalkozásnak
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések 
visszafizetésére
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi 
kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi 
pénzintézeteknek
– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra”

 9. Az  Áhsz. 5.  melléklet FORRÁSOK pont H) Kötelezettségek alpont III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 
alpont 5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása alpontja helyébe 
a következő alpont lép:
„5. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások”

4. melléklet a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS/KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
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I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)
04. Saját termelésű készletek állományváltozása
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)
10. Anyagköltség
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke
12. Eladott áruk beszerzési értéke
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)
14. Bérköltség
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések
16. Bérjárulékok
V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
A) Tevékenység eredménye (I±II+III–IV–V–VI–VII.)
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés
18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
 – ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)  
 árfolyamnyeresége
 – ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)  
 árfolyamnyeresége
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, 

árfolyamveszteségek
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
 – ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése
 – ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
 – ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)  
 árfolyamvesztesége
 – ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)  
 árfolyamvesztesége
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII–IX.)
C) Mérleg szerinti eredmény (±A±B)”

5. melléklet a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

 1. Az Áhsz. 12. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:
„3. Az  államháztartás központi alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni 
a központi alrendszeren belül az 1. és 2. pontban foglaltakat az államháztartás központi alrendszere egészében.”
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 2. Az Áhsz. 12. melléklet 4. pont 4.15–4.17 alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:
[Az államháztartás összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni az államháztartás egészében]
„4.15. a  költségvetési jelentések K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása és 
K914.  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovatain kimutatott kiadások és 
B814.  Államháztartáson belüli megelőlegezések és B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 
rovatain kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben,
4.16. a  költségvetési jelentések K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovatán 
kimutatott –  teljesítéssel csökkentett – végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegével 
a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorok 
csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben,
4.17. a  költségvetési jelentések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése rovatán kimutatott 
–  teljesítéssel csökkentett – követelések összegével a  Költségvetési évben esedékes követelések vagy 
a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben 
a konszolidált mérlegben,”

 3. Az Áhsz. 12. melléklet 4. pontja a következő 4.18–4.20. alponttal egészül ki:
[Az államháztartás összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni az államháztartás egészében]
„4.18. a  mérlegekben államkötvények helyi önkormányzatok kötvényei sorok összegével a  Befektetett pénzügyi 
eszközök sor csökkentését a  Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorral szemben a  konszolidált 
mérlegben,
4.19. a  mérlegekben a  kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények, helyi önkormányzatok kötvényei sorok 
összegével az  Értékpapírok sor csökkentését a  Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorral 
szemben a konszolidált mérlegben,
4.20. a  mérlegekben a  Kincstárban vezetett forintszámlák és a  Kincstárban vezetett devizaszámlák sorok 
összegével – a Kincstári Egységes Számla kivételével – a Forintszámlák, devizaszámlák sor csökkentését a Kincstári 
számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások sorral szemben a konszolidált mérlegben.”

6. melléklet a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Az Áhsz. 13. melléket 7. pontja helyébe a következő pont lép:
„7. Államadósság állománya (1+2+3+4+5+6)”

7. melléklet a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

 1. Az  Áhsz. 15.  melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K3. DOLOGI KIADÁSOK alpont K33. Szolgáltatási 
kiadások alpont K337. Egyéb szolgáltatások alpontja helyébe a következő alpont lép:
„K337. Egyéb szolgáltatások
Ezen a  rovaton kell elszámolni a  más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételárát, így különösen 
a  raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, 
mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételárát, a  közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a  kötelező 
közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértékét, a  pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti 
szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat – ideértve a  Kincstár által 
felszámított díjakat is –, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: biztosítási díjak.”

 2. Az  Áhsz. 15.  melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI alpont 
K48. Egyéb nem intézményi ellátások alpontja helyébe a következő alpont lép:
„K48. Egyéb nem intézményi ellátások
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Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az időskorúak járadékát,
b) a volt közjogi méltóságok részére folyósított ellátásokat,
c) a szociális alapon nyújtott jövedelempótló és jövedelemkiegészítő támogatásokat,
d) a művészeti, sportolói ellátásokat,
e) a központi költségvetésből folyósított más jövedelem- vagy nyugdíj-kiegészítés jellegű ellátásokat, 
támogatásokat,
f ) a Szoctv., a Gyvt., vagy más jogszabály alapján a helyi önkormányzat által folyósított ellátásokat, és
g) a központi költségvetésből folyósított útdíj kompenzációt.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: házastársi pótlék,
b) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások,
c) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj-kiegészítése,
d) ebből: nemzeti gondozotti ellátások,
e) ebből: nemzeti helytállásért pótlék,
f ) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés,
g) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás,
h) ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti 
életjáradék,
i) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás,
j) ebből: Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása,
k) ebből: életjáradék termőföldért,
l) ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások,
m) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása,
n) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése],
o) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás,
p) ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §],
q) ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],
r) ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]
s) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más 
ellátás.”

 3. Az  Áhsz. 15.  melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont B11. Önkormányzatok működési támogatásai alpont B113. Települési 
önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alpontja helyébe 
a következő alpont lép:
„B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására, valamint a  támogató szolgáltatások, közösségi 
ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatására biztosított előirányzatból 
származó bevételeket.”

 4. Az  Áhsz. 15.  melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások alpontja helyébe 
a következő alpont lép:
„B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből a helyi önkormányzatok, társulások részére 
felhalmozási célra biztosított költségvetési támogatásokból származó bevételeket,
b) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított vis maior támogatást, és
c) a helyi önkormányzatok részére a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése és 14. § (4) bekezdés d) pontja 
szerinti fejezetéből adott egyéb, felhalmozási célú támogatásokat.”
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 5. Az  Áhsz. 15.  melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK alpont B35. Termékek és 
szolgáltatások adói alpont B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók alpont n) alpontja helyébe a következő 
alpont lép:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
„n) a halászati haszonbérleti díjat, valamint az állami halász- és horgászjegy díjat,”

 6. Az  Áhsz. 15.  melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK alpont 
B408. Kamatbevételek és B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:
„B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és az éven 
túli lejáratú lekötött bankbetétek után kapott, illetve az  értékpapírok értékesítésekor az  eladási árban lévő kamat 
összegét,
b) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor, 
értékesítésekor – kamatozó értékpapírnál az  eladási árban lévő kamattal csökkentett – az  eladási ára, illetve 
névértéke és a könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű különbözetet,
c) a tartós részesedések között kimutatott kockázatitőkealap-jegyek után kapott bevétel összegét, és
d) pénzügyi lízing esetén a lízingdíjban lévő kapott kamat összegét.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: államháztartáson belül,
b) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége.
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni:
a) az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott, illetve 
az értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő kamat összegét,
b) az adott kölcsön, a visszatérítendő támogatás, a váltón alapuló követelések, valamint az éven túli lejáratú lekötött 
bankbetétetek kivételével a pénzeszközök után kapott kamatot a késedelmi kamat kivételével,
c) a valódi penziós ügyletek és az  óvadéki repóügyletek esetén az  eszköz vételára és viszonteladási ára közötti 
különbözetet a  viszonteladás megtörténtekor, valamint a  kölcsönbe adott értékpapír után járó kölcsönzési díj 
összegében elszámolt kamatbevételt,
d) a lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós, swap és azonnali ügyletek) nyereségét.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: államháztartáson belül,
b) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei.
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei
Ezen a  rovaton kell elszámolni a  befektetett pénzügyi eszközök kimutatott részesedések értékesítésekor a  könyv 
szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet.
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a nem tartós részesedések értékesítésekor a  könyv szerinti érték és az  eladási ár közötti nyereségjellegű 
különbözetet,
b) az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor, értékesítésekor 
– kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett – az eladási ára, illetve névértéke és a könyv 
szerinti értéke közötti nyereségjellegű különbözetet,
c) a befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti különbözet összegében kapott bevétel összegét, 
függetlenül attól, hogy az  kamatból, osztalékból vagy árfolyamnyereségből származik, továbbá eladáskor, 
beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált bevételt, valamint a nem tartós 
részesedések között kimutatott kockázatitőkealap-jegyek után kapott bevétel összegét,
d) az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok kibocsátásakor a névérték és 
a kapott eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,
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e) a vásárolt követelések könyv szerinti értékét meghaladó összegben befolyt bevételt, valamint a  követelés 
értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,
f ) év közben a  valutakészletek, illetve a  devizaszámlán lévő deviza forintra történő átváltásakor realizált 
árfolyamnyereséget,
g) a külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó realizált árfolyamnyereséget.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség,
b) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége,
c) ebből: befektetési jegyek bevételei,
d) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége,
e) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége.”

8. melléklet a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

 1. Az  Áhsz. 16.  melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK pont 36. SAJÁTOS 
ELSZÁMOLÁSOK alpont 364. Általános forgalmi adó elszámolása alpontja helyébe a következő alpont lép:
„364. Általános forgalmi adó elszámolása
3641. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása
36411. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
36412. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
36413. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
36414. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
3642. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása
36421. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó
36422. Más fizetendő általános forgalmi adó”

 2. Az  Áhsz. 16.  melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK pont 36. SAJÁTOS 
ELSZÁMOLÁSOK alpont 365. Követelés jellegű sajátos elszámolások alpont 3658.  alpontja helyébe a  következő 
alpont lép:
„3658. Részesedésszerzés esetén átadott eszközök
36581. Alapítás során átadott pénzeszközök
36582. Alapítás során átadott más eszközök
36583. Jegyzett tőke emelése során átadott pénzeszközök
36584. Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök”

 3. Az  Áhsz. 16.  melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK pont 36. SAJÁTOS 
ELSZÁMOLÁSOK alpont 367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások alpont 3675. alpontja helyébe a következő 
alpont lép:
„3675. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos 
elszámolások
36751. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
36752. Alapítás során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások
36753. Jegyzett tőke emelése során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások”

 4. Az  Áhsz. 16.  melléklet 4. FORRÁSOK pont 41. SAJÁT TŐKE alpont 413. Egyéb eszközök induláskori értéke és 
változásai alpont helyébe a következő alpont lép:
„413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
4131. Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása
4132. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása
4133. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai”

 5. Az  Áhsz. 16.  melléklet 8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK pont 84. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK alpont 
843. Különféle egyéb ráfordítások alpont 8434. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„8434. Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke”
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 6. Az  Áhsz. 16.  melléklet 8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK pont 84. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK alpont 
843. Különféle egyéb ráfordítások alpontja a következő 8435. alponttal egészül ki:
„8435. Más különféle egyéb ráfordítások”

 7. Az Áhsz. 16. melléklet 8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK pont 85. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 
alpontja helyébe a következő alpont lép:
„85. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
851. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
8511. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont tartós részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett 
eszközök értéke ráfordításjellegű különbözete
8512. Megszűnt tartós részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az  átvett eszközök értéke ráfordításjellegű 
különbözete
8513. Térítés nélkül átadott tartós részesedések
8514. Egyéb részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
852. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
8521. Térítés nélkül átadott befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok
8522. Egyéb befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
853. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
854. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése és annak visszaírása
855. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
8551. Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
8552. Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
8553. Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai”

 8. Az Áhsz. 16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont 92. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK és 
93. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEI alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:
„92. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK
921. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
922. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei (szakfeladatonként tagolva, 922+szakfeladat 
száma számozással és a könyvviteli számla + szakfeladat megnevezésével)
923. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei (szakfeladatonként tagolva, 923+szakfeladat 
száma számozással és a könyvviteli számla + szakfeladat megnevezésével)
924. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
9241. Anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete
9242. Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök
9243. Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő 
eszközök
9244. Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
93. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEI
931. Kapott (járó) osztalék és részesedés
932. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
9321. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a  bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az  átvett 
eszközök értéke nyereségjellegű különbözete
9322. Megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök értéke nyereségjellegű különbözete
9323. Térítés nélkül átvett tartós részesedések
9324. Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt tartós részesedések
9325. Más részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
933. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
9331. Térítés nélkül átvett befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok
9332. Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott 
értékpapírok
9333. Más befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
934. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
935. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
9351. Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
9352. Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
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9353. Pénzügyi műveletek más egyéb eredményszemléletű bevételei”
 9. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, TELJESÍTÉS 

alpont 094. Működési bevételek alpont 09408. és 09409. alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:
„09408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
094081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek
0940811. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata
0940812. Követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekre
0940813. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése
094082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
0940821. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata
0940822. Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre
0940823. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése
09409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
094091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei
0940911. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata
0940912. Követelés részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételeire
0940913. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei teljesítése
094092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei
0940921. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata
0940922. Követelés más egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
0940923. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítése”

9. melléklet a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

 1. Az Áhsz. 17. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2. A  költségvetési számvitelben nyilvántartott és a  pénzügyi számvitelben elszámolt követelések azonosságából 
adódóan, figyelemmel arra, hogy értékvesztést jellegéből adódóan csak az  esedékes (és lejárt) követelések után 
lehet elszámolni
a) a 09. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések – 0041. nyilvántartási számlával 
szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák teljesítéssel (3-as végződésű 
nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a  költségvetési évben esedékes követelések 
könyvviteli számláinak egyenlegével:

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 091112, 
091122, 091132, 091142, 091152, 091162, 09122, 
09132, 09142, 09152, 09162. számlák egyenlege 
– 
a 091113, 091123, 091133, 091143, 091153 091163, 
09123, 09133, 09143, 09153, 09163. számlák 
egyenlege

=

3511. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09212, 
09222, 09232, 09242, 09252. számlák egyenlege 
– 
a 09213, 09223, 09233, 09243, 09253. számlák 
egyenlege

=

3512. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093112, 
093122, 09322, 09332, 09342, 093512, 093522, 
093532, 093542, 093552, 09362. számlák egyenlege  
– 
a 093113, 093123, 09323, 09333, 09343, 093513, 
093523, 093533, 093543, 093553, 09363. számlák 
egyenlege

=

3513. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35811. könyvviteli számla egyenlege
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a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094012, 
094022, 094032, 094042, 094052, 094062, 094072, 
0940812, 0940822, 0940912, 0940922, 094102, 
094112. számlák egyenlege 
– 
a 094013, 094023, 094033, 094043, 094053, 094063, 
094073, 0940813, 0940823, 0940913, 0940923, 
094103, 094113. számlák egyenlege

=

3514. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35821. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09512, 
09522, 09532, 09542, 09552. számlák egyenlege 
– 
a 09513, 09523, 09533, 09543, 09553. számlák 
egyenlege

=

3515. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35831. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09612, 
09622, 09632, 09642, 09652. számlák egyenlege 
– 
a 09613, 09623, 09633, 09643, 09653. számlák 
egyenlege

=

3516. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35841. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09712, 
09722, 09732, 09742, 09752. számlák egyenlege 
– 
a 09713, 09723, 09733, 09743, 09753. számlák 
egyenlege

=

3517. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35851. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981112, 
0981122, 0981132, 0981212, 0981222, 0981232, 
0981242, 0981312, 0981322, 098142, 098152, 
098162, 098182, 0981912, 0981922, 098212, 098222, 
098232, 098242, 098252, 09832, 09842. számlák 
egyenlege 
– 
a 0981113, 0981123, 0981133, 0981213, 0981223, 
0981233, 0981243, 0981313, 0981323, 098143, 
098153, 098163, 098183, 0981913, 0981923, 098213, 
098223, 098233, 098243, 098253, 09833, 09843. 
számlák egyenlege

=

3518. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35861. könyvviteli számla egyenlege

b) a  09. nyilvántartási számlákon belül a  költségvetési évet követően esedékes követelések – 0042. nyilvántartási 
számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegének meg kell 
egyeznie a költségvetési évet követően esedékes követelések könyvviteli számláinak (352.) egyenlegével:

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09122, 
09132, 09142, 09162. számlák egyenlege

=
3521. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09222, 
09232, 09252. számlák egyenlege

=
3522. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093112, 
093122, 09322, 09332, 09342, 093512, 093522, 
093532, 093542, 093552, 09362. számlák egyenlege

=
3523. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35812. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094012, 
094022, 094032, 094042, 094052, 094062, 094072, 
0940812, 0940822, 0940912, 0940922, 094102, 
094112. számlák egyenlege

=

3524. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35822. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09512, 
09522, 09532, 09542, 09552. számlák egyenlege =

3525. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35832. könyvviteli számla egyenlege
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a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09612, 
09622, 09632, 09642, 09652. számlák egyenlege =

3526. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35842. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09712, 
09722, 09732, 09742, 09752. számlák egyenlege =

3527. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35852. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0981232, 
098152, 098182, 0981922, 098222. számlák 
egyenlege

=
3528. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35862. könyvviteli számla egyenlege

c) a  mérlegben az  „– ebből:” alábontásként szereplő követelés sorok összegének meg kell egyeznie 
a 09. számlacsoportban azonos elnevezéssel nyilvántartott követelések összegével:

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
09142. számla egyenlege 
– 
a 09143. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési 
évben esedékes követelések működési célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson belülről” sor 
összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
09232. számla egyenlege 
– 
a 09233. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson belülről” sor 
összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093112. és 
093122. számla egyenlege 
– 
a 093113. és 093123. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések jövedelemadókra” sor 
összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
09322. számla egyenlege 
– 
a 09323. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések szociális hozzájárulási 
adóra és járulékokra” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
09332. számla egyenlege 
– 
a 09333. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési 
évben esedékes követelések bérhez és 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra” sor 
összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
09342. számla egyenlege 
– 
a 09343. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések vagyoni típusú adókra” 
sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093512, 
093522, 093532, 093542, 093552. számla egyenlege 
– 
a 093513, 093523, 093533, 093543, 093553. számla 
egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési 
évben esedékes követelések termékek és 
szolgáltatások adóira” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
09362. számla egyenlege 
– 
a 09363. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések egyéb közhatalmi 
bevételekre” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094012, 
094022, 094032. számla egyenlege 
– 
a 094013, 094023, 094033. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések készletértékesítés 
ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, 
közvetített szolgáltatások ellenértékére” sor 
összege
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a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
094042. számla egyenlege 
– 
a 094043. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések tulajdonosi bevételekre” 
sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
094052. számla egyenlege 
– 
a 094053. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések ellátási díjakra” sor 
összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
094062. számla egyenlege 
– 
a 094063. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések kiszámlázott általános 
forgalmi adóra” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
094072. számla egyenlege 
– 
a 094073. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések általános forgalmi adó 
visszatérítésére” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0940812. 
és 0940822. számlák egyenlege 
– 
a 0940813. és 0940823. számlák egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések kamatbevételekre és más 
nyereségjellegű bevételekre” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0940912. 
és 0940922. számlák egyenlege 
– 
a 0940913. és 0940923. számlák egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési 
évben esedékes követelések egyéb pénzügyi 
műveletek bevételeire” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
094102. számla egyenlege 
– 
a 094103. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések biztosító által fizetett 
kártérítésre” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
094112. számla egyenlege 
– 
a 094113. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések egyéb működési 
bevételekre” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
09512. számla egyenlege 
– 
a 09513. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések immateriális javak 
értékesítésére” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
09522. számla egyenlege 
– 
a 09523. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések ingatlanok értékesítésére” 
sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
09532. számla egyenlege 
– 
a 09533. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök 
értékesítésére” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
09542. számla egyenlege 
– 
a 09543. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési 
évben esedékes követelések részesedések 
értékesítésére” sor összege
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a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
09552. számla egyenlege 
– 
a 09553. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési 
évben esedékes követelések részesedések 
megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre” sor 
összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
09622. számla egyenlege 
– 
a 09623. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési 
évben esedékes követelések működési célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése az Európai Uniótól” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
09632. számla egyenlege 
– 
a 09633. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési 
évben esedékes követelések működési célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
09642. számla egyenlege 
– 
a 09643. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési 
évben esedékes követelések működési célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor 
összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
09722. számla egyenlege 
– 
a 09723. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése az Európai Uniótól” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
09732. számla egyenlege 
– 
a 09733. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
09742. számla egyenlege 
– 
a 09743. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor 
összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
0981212. számla egyenlege 
– 
a 0981213. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések forgatási célú belföldi 
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor 
összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
0981232. számla egyenlege 
– 
a 0981233. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések befektetési célú belföldi 
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor 
összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
098152. számla egyenlege 
– 
a 098153. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések államháztartáson belüli 
megelőlegezések törlesztésére” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
0981912. számla egyenlege 
– 
a 0981913. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési 
évben esedékes követelések hosszú lejáratú 
tulajdonosi kölcsönök bevételeire” sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
0981922. számla egyenlege 
– 
a 0981923. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi 
kölcsönök bevételeire” sor összege
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a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
098212. számla egyenlege 
– 
a 098213. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések forgatási célú külföldi 
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor 
összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 
098222. számla egyenlege 
– 
a 098223. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések befektetési célú külföldi 
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor 
összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
09142. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések működési 
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson belülről” sor 
összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
09232. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések felhalmozási 
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson belülről” sor 
összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093112. és 
093122. számla egyenlege =

a mérlegben az „– ebből: költségvetési 
évet követően esedékes követelések 
jövedelemadókra” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
09322. számla egyenlege =

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések szociális 
hozzájárulási adóra és járulékokra” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
09332. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések bérhez és 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra” sor 
összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
09342. számla egyenlege =

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések vagyoni típusú 
adókra” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093512, 
093522, 093532, 093542, 093552. számla egyenlege =

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések termékek és 
szolgáltatások adóira” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
09362. számla egyenlege =

a mérlegben az „– ebből: költségvetési 
évet követően esedékes követelések egyéb 
közhatalmi bevételekre” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094012, 
094022, 094032. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési 
évet követően esedékes követelések 
készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások 
ellenértékére, közvetített szolgáltatások 
ellenértékére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
094042. számla egyenlege =

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések tulajdonosi 
bevételekre” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
094052. számla egyenlege =

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések ellátási díjakra” 
sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
094062. számla egyenlege =

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések kiszámlázott 
általános forgalmi adóra” sor összege
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a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
094072. számla egyenlege =

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések általános 
forgalmi adó visszatérítésére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0940812. 
és 0940822. számlák egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési 
évet követően esedékes követelések 
kamatbevételekre és más nyereségjellegű 
bevételekre” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0940912. 
és 0940922. számlák egyenlege =

a mérlegben az „– ebből: költségvetési 
évet követően esedékes követelések egyéb 
pénzügyi műveletek bevételeire” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
094102. számla egyenlege =

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések biztosító által 
fizetett kártérítésre” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
094112. számla egyenlege =

a mérlegben az „– ebből: költségvetési 
évet követően esedékes követelések egyéb 
működési bevételekre” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
09512. számla egyenlege =

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések immateriális 
javak értékesítésére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
09522. számla egyenlege =

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések ingatlanok 
értékesítésére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
09532. számla egyenlege =

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések egyéb tárgyi 
eszközök értékesítésére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
09542. számla egyenlege =

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések részesedések 
értékesítésére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
09552. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések részesedések 
megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre” sor 
összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
09622. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések működési 
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése az Európai Uniótól” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
09632. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések működési 
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
09642. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések működési 
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor 
összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
09722. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések felhalmozási 
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése az Európai Uniótól” sor összege
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a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
09732. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések felhalmozási 
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
09742. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések felhalmozási 
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor 
összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
0981232. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések befektetési 
célú belföldi értékpapírok beváltásából, 
értékesítéséből” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
098152. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési 
évet követően esedékes követelések 
államháztartáson belüli megelőlegezések 
törlesztésére” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
0981912. számla egyenlege =

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések hosszú lejáratú 
tulajdonosi kölcsönök bevételeire” sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 
098222. számla egyenlege

=

a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet 
követően esedékes követelések befektetési 
célú külföldi értékpapírok beváltásából, 
értékesítéséből” sor összege”

 2. Az Áhsz. 17. melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:
„4. A  költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélete és a  költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy 
kiadásként el nem számolható tételek kezeléséből adódóan
a) a  32–33. számlacsoportban található pénzeszközök nyitó állományát korrigálva az  alábbi tételekkel a  kapott 
összegnek egyeznie kell a 32–33. számlacsoportban található pénzeszközök záró készletével

32–33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege 
– a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege 
+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege 
– a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki 
egyenlege 
+/– a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., 
3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 
3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678., 3679. 
és 4132. számlák tárgyidőszaki forgalma 
+/– a 8552. és 9352. számlák tárgyidőszaki 
egyenlege

=

32–33.számlák tárgyidőszaki záró egyenlege

b) a  lekötött bankbetétek nyitó állományát korrigálva az  alábbi tételekkel a  kapott összegnek egyeznie kell 
a 31. számlacsoportban található lekötött bankbetétek záró készletével

31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege 
+ a 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege 
– a 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege 
+/– a 318. és a 4131. számlák tárgyidőszaki forgalma 
+/– a 8551. és 9351. számlák tárgyidőszaki 
egyenlege

=

31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege
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c) Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az  Áht. 33.  § (1)  bekezdése szerint az  év 
elejére visszamenőlegesen végrehajtott címrendi módosítás elszámolása miatt a  31–33. számlacsoportban 
található pénzeszközök nyitó állományát korrigálva az  alábbi tételekkel a  kapott összegnek egyeznie kell 
a 31–33. számlacsoportban található pénzeszközök záró készletével

31–33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege) 
– a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege 
+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege 
– a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki 
egyenlege 
+/– a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., 
3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 
3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678., 3679. 
számlák tárgyidőszaki forgalma és a 495. számlával 
szemben könyvelt kivezetéseik

=

31–33.számlák tárgyidőszaki záró egyenlege”

A Kormány 403/2015. (XII. 15.) Korm. rendelete
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról 
szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek 
és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének 
rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 47.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.  évi CXXV.  törvény 77.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 
az  elektronikus hírközlésről szóló 2003.  évi C.  törvény 182.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, valamint a  büntetőeljárásról szóló 
1998. évi XIX. törvény 604. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény végrehajtásáról szóló 
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  arcképelemzési nyilvántartás vezetéséért és az  arcképelemző rendszer működtetéséért felelős központi 
szervnek az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 11. § 
(4)  bekezdésében és 12.  § (6)  bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás igénylésekor kizárólag a  technikai 
kapcsoló számot kell megadnia.
(2b) Az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi CLXXXVIII.  törvény 9.  §-a 
szerinti szervnek az  Nytv. 24/F.  § (2)  bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás igénylésekor kizárólag 
a technikai kapcsoló számot kell megadnia.”

2. Az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, 
illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 
180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre 
felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R.) 3. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
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(Az elektronikus hírközlési szolgáltató az Eht.-ban meghatározott együttműködési kötelezettség körében köteles:)
„h) az Eht. 156. § (16) és (17) bekezdése szerinti helymeghatározási adatok továbbítására alkalmas rendszert az Eht. 
156.  § (18)  bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az  NBSZ által előírt technikai szempontok szerint 
létesíteni és üzemeltetni.”

3. §  Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  külső engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés során a  titkos információgyűjtésre felhatalmazott 
szervezetek az NBSZ-en keresztül, vagy közvetlenül az elektronikus hírközlési szolgáltatótól kérelmezik az Eht. 156. § 
(16) és (17)  bekezdésében, 157.  § (10)  bekezdésében, valamint 159/A.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott 
adatok szolgáltatását.”

4. §  Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A titkos információgyűjtéssel összefüggő tevékenység végzésében, valamint a 2. § c) és d) pontjában, a 3. § 
(3) bekezdés h) pontjában, illetve az Eht. 92. § (5) bekezdésében meghatározott rendszer, berendezés telepítésében, 
üzemeltetésében, rendszerfelügyeletében, javításában, karbantartásában az a személy vehet részt, aki az Nbtv.-ben 
meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzésen megfelelt és rendelkezik az elektronikus hírközlési szolgáltató vezető 
tisztségviselője által az NBSZ egyetértésével kiadott megbízással. A megbízást írásba kell foglalni.”

5. §  Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy kizárja a 2. § c) és d) pontjában, a 3. § 
(3) bekezdés h) pontjában és az Eht. 92. § (5) bekezdésében meghatározott műszaki rendszerhez, az abban tárolt 
adatokhoz, valamint a  titkos információgyűjtés egyéb eszközéhez való illetéktelen hozzáférést. Az  illetéktelen 
hozzáférés kizárása érdekében tett intézkedés megfelelősségét illetően kizárólag az NBSZ álláspontja az irányadó.”

6. §  Az R. 17. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az NBSZ-szel kötendő megállapodásnak tartalmaznia kell:)
„e) az Eht. 156. § (16) és (17) bekezdése szerinti helymeghatározási adatok továbbítására alkalmas rendszer létesítési 
és üzemeltetési feltételeit;”

3. Záró rendelkezés

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. alcím 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 404/2015. (XII. 15.) Korm. rendelete
a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény 
16. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § 
9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9. közterületnév: a  magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. 
(XI.  14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint megállapított közterületnév, továbbá az  elnevezett 
magánút neve és a 13. § (3) bekezdésében foglalt ingatlan neve a közterületjelleg nélkül,”
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 (2) A Rendelet 1. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„15. település neve: a község, város, megyei jogú város, főváros utótag nélküli rövid elnevezése,”

2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi 
címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. E rendelet értelmében ingatlan minden)
„d) a c) pontban foglalt telken létesített épület és pince,”

 (2) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(A Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi 
címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. E rendelet értelmében ingatlan minden)
„e) olyan, az  a) és c)  pontban meghatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egység, 
amelynek e rendelet céljával összhangban a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja,
f ) a  b), d) és e)  pontba nem tartozó ingatlan, ha a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény 5.  § (2)  bekezdés alapján a  polgár lakóhelyéül, vagy külön jogszabály szerinti jogi 
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál [a továbbiakban 
az a)–f ) pontok együtt: ingatlan].”

 (3) A Rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Cím akkor)
„a) keletkezik, ha valamennyi, e rendeletben előírt címadatát bejegyezték a központi címregiszterbe,”

3. § (1) A Rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A központi címregiszter az (1) bekezdésben meghatározott címelemeken túl nyilvántartja]
„a) a címkoordinátákat és az ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot, a 8. § (4a) bekezdésben foglalt eset kivételével,”

 (2) A Rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A központi címregiszter az (1) bekezdésben meghatározott címelemeken túl nyilvántartja]
„d) azt, hogy a bejegyzett adatok telek, épület vagy közterület megjelölését szolgálják.”

4. §  A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  központi címregiszterben nyilvántartott cím a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását 
kezelő központi szerv, az  ingatlan-nyilvántartás központi, területi és helyi szervei mint címadatot tartalmazó 
állami és önkormányzati nyilvántartást vezető szervek, valamint az  állami középület-kataszter működtetéséért 
felelős szervezet számára továbbítható, a cím megismerése és kezelése céljából, automatikus adatátvétellel, kivéve 
a (3) bekezdésben foglaltakat.”

5. §  A Rendelet 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Amennyiben a  (4)  bekezdésben foglalt ingatlan-nyilvántartási adatok a  cím bejegyzése időpontjában még 
nem állnak rendelkezésre, úgy a címképzésért felelős szerv a 2. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott esetben 
a címet ezen adatok nélkül veszi nyilvántartásba és annak kiegészítése érdekében haladéktalanul megkeresi a külön 
jogszabályban meghatározott hatáskörrel rendelkező szervet.”

6. §  A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § (1) Ha a  címképzés tárgyát képező ingatlan közterületről közvetlenül nem, csak másik telken keresztül 
közelíthető meg, a címkeletkeztetés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha megközelíthető lenne közterületről is. 
Ebben az esetben az ingatlan címében közterületnévként annak a közterületnek a nevét kell feltüntetni, amelyhez 
az ingatlan megközelítését szolgáló telek csatlakozik. Ha a közterülettel való kapcsolatot több telek biztosítja, akkor 
az  ingatlanhoz közelebb eső közterülethez megközelítést biztosító telek címében feltüntetett közterületnevet kell 
a címképzés során figyelembe venni.
(2) Ha a  címképzés tárgyát képező ingatlan csak magánútról közelíthető meg, annak elnevezésére vonatkozóan 
a helyi önkormányzati rendeletben foglalt szabályok az irányadók.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint megközelíthető, azonban elkülönülten, megjelenését tekintve szigetszerűen 
elhelyezkedő külterületi ingatlan – különösen tanya – esetén a  címet elsősorban a  tulajdonos által javasolt 
elnevezés szerint kell megállapítani.
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(4) Ha a  (3) bekezdésben foglalt ingatlan elnevezésére a  tulajdonos a címképzésért felelős szerv legalább kétszeri 
felhívására sem tesz javaslatot vagy az  általa tett javaslat a  (5)  bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, akkor 
a  címképzésért felelős szerv az  önkormányzati képviselő-testület döntésének megfelelő elnevezést jegyzi be 
a központi címregiszterbe.
(5) A  tulajdonos elnevezésre irányuló javaslatát el kell fogadni, ha az  elnevezés a  tulajdonos vezetékneve 
szerepeltetésére irányul és a  település közigazgatási területén nincsen másik külterületi ingatlan ugyanezzel 
a  névvel. Minden más esetben a  tulajdonos által javasolt elnevezés akkor fogadható el, ha az  az adott ingatlan 
pontos beazonosítását lehetővé teszi és a javasolt elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem 
félrevezető és a magyar nyelv helyesírási szabályainak is megfelel.
(6) Egy településhez tartozó közigazgatási területen belül nem lehet több külterületi ingatlant azonos névvel 
elnevezni. Ha a  tulajdonos által javasolt elnevezés már egy másik ingatlan neve, a  címképzésért felelős szerv 
megkülönböztetésre alkalmas jelölést javasol a tulajdonosnak.”

7. §  A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  azonos telken található valamennyi épületet, pincét és önálló rendeltetési egységet egy, a  házszámtól 
szóközzel elválasztott, nem ékezetes, egytagú nagybetűs azonosítóval kell ellátni A–Z-ig ábécé-sorrendben, és 
ahhoz az „ép.” toldalékot kell kapcsolni, ha a telken – az épületek, a pincék és az önálló rendeltetési egységek számát 
összeadva – azokból egynél több van. Amennyiben az épületjelölést igénylő épületek, pincék és önálló rendeltetési 
egységek száma meghaladja az  egytagú, nem ékezetes betűk számát, úgy azok felhasználását követően két 
betűtagból álló A–Z-ig ábécé-sorrendben felhasznált megjelölés alkalmazandó. Ha a  telken csak egyetlen épület, 
pince vagy önálló rendeltetési egység van, akkor annak mindaddig nem kell jelet adni, amíg e rendelet hatálya alá 
eső további épület, pince vagy önálló rendeltetési egység nem létesül a telken.”

8. §  A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § (1) A  2.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti lakás esetében az  ajtót, bejáratot arab számmal kell 
megjelölni úgy, hogy szintenként ugyanaz a  szám csak egy ajtót, bejáratot jelöljön. Egyebekben az  ajtó, bejárat 
megjelölése tekintetében a  címképzésért felelős szerv a  tulajdonos vagy a  tulajdonosi közösség javaslatának 
megfelelően képzi a címet.
(2) A  13. (3)  bekezdésében meghatározott ingatlan esetében a  szint, ajtó megjelölésének szabályait nem kell 
alkalmazni.”

9. §  A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.  § A  külterületen fekvő ingatlan (ideértve a  korábban zártkertként nyilvántartott külterületi ingatlant is) 
címelemeinek megállapítása során a 14–15. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.”

10. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. §  A Rendelet
a) 11. § (1) bekezdésében a „2. § (1) bekezdés d) pontja” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés e) pontja”,
b) 22. § (1) és (2) bekezdésében a „2015. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. december 31-ig”
szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 404/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

 1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 32a. sorral egészül ki:
(1.) (A) (B)

(2.) (Egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisban szereplő kód) (közterületjelleg)

„32a. 136 majorság”

 2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 55a. sorral egészül ki:
(1.) (A) (B)

(2.) (Egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisban szereplő kód) (közterületjelleg)

„55a. 137 tere”

A Kormány 405/2015. (XII. 15.) Korm. rendelete
egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) és f ) pontjában,
a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés 
d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. számú 
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet módosítása

2. §  A  villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kormány műszaki biztonsági hatóságként országos illetékességgel – az alábbi ügyfajták tekintetében – első 
fokon a Hivatal piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatóságát, másodfokon a Hivatal központi szervét jelöli ki:
a) az  egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek 
nyilvántartásba vételével,
b) a tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai 
szerelést, a  tartályok javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó 
szervezetek nyilvántartásba vételével,
c) a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A.  §-a alkalmazásában a  turista használatú palackba történő 
PB-gáz-átfejtési tevékenység engedélyezésével,
d) a gázpalackokkal kapcsolatos rendkívüli események kivizsgálásával,
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e) az  egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek 
alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésével és felügyeletével,
f ) a tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai 
szerelést, a  tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó 
szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésével és felügyeletével,
g) az  üzemanyag töltőállomásokon szénhidrogén emisszió mérését, a  pisztolygáz visszavezető és gázinga 
rendszerek beállítását végző szervezetek kijelölésével és felügyeletével,
h) a  nyomástartó berendezés kezelője, a  nyomástartó berendezés vizsgálója és a  nyomástartó edény gépész 
(ha  a  munkáltató nem elosztói, szállítói vagy tárolói engedélyes), a  tartályvizsgáló, a  tartálytisztító, valamint 
a  felvonó- és mozgólépcső ellenőr, továbbá a  földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős 
munkakörök esetében szükséges felkészítő tanfolyam és továbbképzés képzési programjának jóváhagyásával,
i) a  felvonó- és mozgólépcső ellenőrök nyilvántartásba vételével, a  nyilvántartott szervezetekkel, valamint 
a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák országos nyilvántartásának vezetésével,
j) a  műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alatt álló, cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására 
szolgáló, legfeljebb 13 000 l össztérfogatú nyomástartó berendezések és kriogén tartályok létesítésének tervezésére, 
létesítésére, üzembe helyezésére, üzemeltetésére, átalakítására, javítására, időszakos ellenőrzésére és megszüntetésére 
vonatkozó műszaki-biztonsági irányítási rendszert működtető ellenőrző szervezet nyilvántartásba vételével és 
felügyeletével,
k) a  műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari szakképesítés (nyomástartó berendezés kezelője, nyomástartó 
berendezés vizsgálója, tartálytisztító, tartályvizsgáló) megszerzéséhez szükséges vizsgakötelezettség teljesítéséhez 
igénybe vehető hatósági jellegű képzés programjának jóváhagyásával és a képzési tevékenység felügyeletével
kapcsolatos eljárásokban.”

 (2) Az R3.15. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A Hivatal)
„l) ellátja a  veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában 
megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervek kijelölésével kapcsolatos feladatokat.”

 (3) Az R3. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § A  Kormány a  pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a  pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé 
történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti online pénztárgép 
forgalmazási engedély iránti kérelemmel kapcsolatban – annak elbírálása kérdésében, hogy a  kérelemmel együtt 
előterjesztett etalon példány a  Rendelet 5.  § (2)  bekezdésében, valamint 3–10.  mellékleteiben meghatározott 
adóügyi és adójogi követelményeknek megfelel-e – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt szakhatóságként jelöli ki.”

4. §  Az R3. 24. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  18.  §-nak az  egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 405/2015. (XII. 15.) 
Korm.  rendelettel (a  továbbiakban: Mód Kr4.) megállapított rendelkezéseit a  Mód Kr4. hatálybalépését követően 
indult eljárásokban kell alkalmazni.”

4. A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.)  
Korm. rendelet módosítása

5. §  A  műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
R4.) 1. alcíme a következő 4/D. §-sal egészül ki:
„4/D.  § (1) A  műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alá tartozó, cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei 
tárolására szolgáló, legfeljebb 13 000 l össztérfogatú nyomástartó berendezések és kriogén tartályok létesítésének 
tervezésére, létesítésére, üzemeltetésére, átalakítására, javítására, időszakos ellenőrzésére és megszüntetésére 
vonatkozó műszaki-biztonsági irányítási rendszert a műszaki biztonsági hatóság által nyilvántartott szervezet vagy 
természetes személy (a továbbiakban: szervezet) működtethet.
(2) A műszaki biztonsági hatóság az (1) bekezdésben foglalt műszaki-biztonsági irányítási rendszer működtetésére 
engedélyt ad ki a  tevékenységhez kapcsolódó 6.  melléklet szerinti személyi, szakmai és tárgyi feltételek alapján. 
Az engedély a jogerőre emelkedésétől számított három évig hatályos.
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(3) A  műszaki biztonsági hatóság az  engedély adatai alapján a  szervezetet nyilvántartásba veszi. A  műszaki 
biztonsági hatóság évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a  nyilvántartott szervezet teljesíti-e 
az engedélyben foglalt követelményeket, és amennyiben nem felel meg ezeknek a követelményeknek a Ket. 94. §-a 
szerinti eljárás eredménytelen lefolytatását követően a műszaki biztonsági hatóság az engedélyt visszavonja és törli 
a szervezetet a nyilvántartásból.”

6. §  Az R4. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy
a) a  nyomástartó berendezés, nyomástartó létesítmény létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és 
megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire és az  ehhez kapcsolódó műszaki biztonsági 
hatósági engedélyek kiadásának rendjére, a Műszaki Biztonsági Szabályzatra, a Műszaki Szakbizottság működésére 
és feladataira, valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységekre jogosító engedélyek kiadásának rendjére, 
a  műszaki biztonsági dokumentáció tartalmára, az  engedélyesekről vezetett nyilvántartás vezetésére vonatkozó 
szabályokra, a  műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges továbbképzések 
követelményeire, továbbá az engedélyesekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be 
nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,
b) a  szállítható nyomástartó berendezés létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és 
megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire és az  ehhez kapcsolódó műszaki biztonsági 
hatósági engedélyek kiadásának rendjére, a Műszaki Biztonsági Szabályzatra, a Műszaki Szakbizottság működésére 
és feladataira, valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységekre jogosító engedélyek kiadásának rendjére, 
a  műszaki biztonsági dokumentáció tartalmára, az  engedélyesekről vezetett nyilvántartás vezetésére vonatkozó 
szabályokra, a  műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges továbbképzések 
követelményeire, továbbá az engedélyesekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be 
nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,
c) az a) és b) pontban említett nyomástartó berendezés töltésére szolgáló berendezés, valamint a kisteljesítményű 
sűrített gáztöltő berendezés létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és megszüntetésének 
műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire és az  ehhez kapcsolódó műszaki biztonsági hatósági engedélyek 
kiadásának rendjére, valamint az  üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységekre jogosító engedélyek kiadásának 
rendjére, a  műszaki biztonsági dokumentáció tartalmára, az  engedélyesekről vezetett nyilvántartás vezetésére 
vonatkozó szabályokra, a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges továbbképzések 
követelményeire, továbbá az engedélyesekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be 
nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,
d) az  éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy 
szolgáltatási célú gáztárolók és üzemi berendezés létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és 
megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire és az  ehhez kapcsolódó műszaki biztonsági 
hatósági engedélyek kiadásának rendjére, valamint az  üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységekre jogosító 
engedélyek kiadásának rendjére, a  műszaki biztonsági dokumentáció tartalmára, az  engedélyesekről vezetett 
nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokra, a  műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén 
szükséges továbbképzések követelményeire, továbbá az engedélyesekre jogszabályban vagy hatósági határozatban 
előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,
e) a  gázüzemű közúti jármű, munkagép és nem közúti gép üzemanyag-ellátó berendezés üzembe helyezésének 
és üzemeltetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire és az  ehhez kapcsolódó műszaki biztonsági 
hatósági engedélyek kiadásának rendjére, valamint az  engedélyesekre jogszabályban vagy hatósági határozatban 
előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,
f ) a  veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartály, tartány, csomagolóeszköz (kivéve az  ezek 
szállítására szolgáló szállítóeszköz) üzembe helyezésének és üzemeltetésének műszaki biztonsági követelményeire, 
feltételeire és az  ehhez kapcsolódó műszaki biztonsági hatósági engedélyek kiadásának rendjére, valamint 
az  engedélyesekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén 
alkalmazandó jogkövetkezményekre,
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g) a  veszélyes folyadékok és olvadékok – nyomástartó berendezésnek nem minősülő – tárolótartályai és tároló 
létesítményei, valamint azok működéséhez szükséges technológiai, biztonsági berendezés, csővezeték, szerelvény, 
tartozék létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki biztonsági 
követelményeire, feltételeire és az ehhez kapcsolódó műszaki biztonsági hatósági engedélyek kiadásának rendjére, 
a Műszaki Biztonsági Szabályzatra, a Műszaki Szakbizottság működésére és feladataira, valamint az üzemeltetéshez 
kapcsolódó tevékenységekre jogosító engedélyek kiadásának rendjére, a  műszaki biztonsági dokumentáció 
tartalmára, az  engedélyesekről vezetett nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokra, a  műszaki biztonsági 
szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges továbbképzések követelményeire, továbbá az engedélyesekre 
jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményekre,
h) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú hőfejlesztő-hőhasznosító, gáz- és olajfogyasztó technológia, 
létesítmény létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki biztonsági 
követelményeire, feltételeire és az ehhez kapcsolódó műszaki biztonsági hatósági engedélyek kiadásának rendjére, 
valamint az  üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységekre jogosító engedélyek kiadásának rendjére, a  műszaki 
biztonsági dokumentáció tartalmára, az engedélyesekről vezetett nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokra, 
a  műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges továbbképzések követelményeire, 
továbbá az  engedélyesekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának 
esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,
i) az  a), d), g) és h)  pont hatálya alá nem tartozó, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló 
energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt előállító vagy tároló berendezés, létesítmény létesítésének, üzembe 
helyezésének, üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire és 
az  ehhez kapcsolódó műszaki biztonsági hatósági engedélyek kiadásának rendjére valamint az  üzemeltetéshez 
kapcsolódó tevékenységekre jogosító engedélyek kiadásának rendjére, a  műszaki biztonsági dokumentáció 
tartalmára, az  engedélyesekről vezetett nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokra, a  műszaki biztonsági 
szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges továbbképzések követelményeire, továbbá az engedélyesekre 
jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményekre,
j) a  villamos felhasználói és összekötő berendezések, valamint a  potenciálisan robbanásveszélyes közegben 
működő villamos berendezések és védelmi rendszerek üzembe helyezésének műszaki követelményeit tartalmazó 
Műszaki Biztonsági Szabályzatra, a  Műszaki Szakbizottság működésére és feladataira, valamint az  érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgáló és az erősáramú berendezések felülvizsgálója – mint műszaki biztonsági szempontból 
jelentős munkakörök esetén – szükséges továbbképzések követelményeire,
k) a  hegesztett szerkezet helyszíni gyártásánál, szerelésénél, átalakításánál, javításánál ömlesztőhegesztést végzők 
nyilvántartásba vételének feltételeire és a  tevékenység folytatásának részletes szabályaira, a  nyilvántartásba vétel 
rendjére, az  e  tevékenységet végzőkről vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmára, 
és a  nyilvántartás vezetésére, valamint az  e  tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt 
kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,
l) a tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai 
szerelését, a  tartályok javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos vizsgálatát végző 
gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételének feltételeire és a tevékenység folytatásának részletes szabályaira, 
a  nyilvántartásba vétel rendjére, az  e  tevékenységet végzőkről vezetett nyilvántartás személyes adatot nem 
tartalmazó adattartalmára, és a  nyilvántartás vezetésére, valamint az  e  tevékenységekre jogszabályban vagy 
hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,
m) az  adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a  kijelölt műszaki biztonsági hatóság részére a  kérelemre 
indult eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékére, valamint a díjak fizetésére
vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

7. §  Az R4. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § A 4/D. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

8. §  Az R4. a 3. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
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5. Záró rendelkezések

9. §  Az  5. § a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 405/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

 1. Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sorszám Megnevezés
A hitelesítés hatálya 

(év)]

„

21. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 
szóló jogszabály végrehajtását biztosító, folyékony halmazállapotú jövedéki 
termékek raktározási és tárolási folyamatai során a minőség és mennyiség 
megállapítását adóügyi ellenőrzés céljából szolgáló I/5 pontban nem szereplő 
eszközök 

 

 a) tartály első hitelesítés 5

 b) tartály további hitelesítés 15

 c) tároló- és szállítótartályban használt tartályszintmérő készülék 2

 d) szeszmérőgép 10

 e) szeszfokmérő korlátlan
”

 2. Hatályát veszti az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 5. sor b) pontja és 23. sora.

2. melléklet a 405/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Az R2. 3. számú melléklet 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.2. A hálózati engedélyes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közcélú hálózat a vonatkozó műszaki-biztonsági 
követelményeknek megfelel.
A létesítendő hálózat (vezeték) nyomvonalát, tartószerkezeteinek helyét, az  általuk elfoglalt terület nagyságát, 
a  hálózat (vezeték) biztonsági övezeteként kijelölt területsávot illető vezetékjog (szolgalmi jog) bejegyzéséhez 
szükséges változási vázrajzot az  ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes 
szabályairól szóló rendelet szerint kell elkészíteni.”

3. melléklet a 405/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A 4/D. §-ban meghatározott szervezetekre vonatkozó követelmények

I.  Szervezeti feltétel: A nyilvántartott szervezet legalább az alábbi egységekből áll:
 1. Felügyelet: jóváhagyási feladatokat látja el és ellenőrzi a szervezet működését.
 2. Vizsgáló szervezet: a nyomástartó berendezések időszakos vizsgálatát végzi.
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II.  Személyi, szakmai feltétel: a Felügyelet vezetője feleljen meg az alábbi képzettségi és jártassági követelményeknek:
 1. Műszaki egyetemi (főiskolai) diploma (oklevél).
 2. Legalább 5 év szakirányú gyakorlat.

III.  Tárgyi feltételek:
 1. A szervezet rendelkezzen a tevékenységi területre vonatkozó szabványokkal és egyéb műszaki előírásokkal.
 2. A szervezetnek legyen belső szabályzata a  nyomástartó berendezések állandó helyen való létesítés, más helyre 

történő áttelepítés, a  létesítés feltételeinek megváltoztatása, a  megszüntetés eljárásaira és az  alkalmazott 
dokumentum mintáira.

 3. A szervezet rendelkezzen az MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 szabványnak megfelelő B-típusú ellenőrző szervezetként 
akkreditált szerv akkreditációval a következő területeken:
a) robbanásveszélyes térségek különböző védelmi módú villamos berendezései, üzemi jelző és 

reteszrendszerek, irányítástechnikai berendezések, biztonsági szelepek, nyomástartó berendezések és 
rendszerek, hegesztés, felületvédelem (korrózióvédelem), nyomástartó rendszerek, túlnyomás elleni 
védelmet ellátó szerelvények megfelelő működésének ellenőrzése;

b) nyomástartó berendezések, rendszerek műszaki biztonsági megfelelőségének időszakos ellenőrzése.

IV.  A szervezetre vonatkozó általános követelmények:
 1. A nyomástartó berendezések állandó helyen való létesítésének, más helyre történő áttelepítésének, a  létesítési 

feltételek megváltoztatásának, a megszüntetésnek jóváhagyását és ellenőrzését a Felügyelet végzi.
 2. A nyomástartó berendezések időszakos és soron kívüli vizsgálatait a Vizsgáló szervezet végezi.
 3. Az üzemeltető részére előírt feladatok közül a  szervezetre átruházott feladatokat az  üzemeltetőnek és 

a szervezetnek együtt írásba kell foglalnia.
 4. A szervezet a  nyilvántartásba vétel tartalmát vagy feltételeit érintő bekövetkezett minden változást vagy eltérést 

köteles bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnak.
 5. A szervezetnek a hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezésekről nyilvántartást kell vezetnie.
 6. A szervezet a műszaki biztonsági hatóság által előírt nyilvántartási adatokba online betekintést biztosít és kérésre 

további adatot szolgáltat.
 7. A szervezet köteles

a) az időszakos ellenőrzést a ciklusidők szerint, és a műszaki biztonsági előírások betartásával végezni; minden 
időszakos ellenőrzésről bizonylatot kiállítani, amely tartalmazza az  ellenőrzés módszerét, eredményét és 
a következő ellenőrzés esedékességének időpontját;

b) a nyilvántartást naprakészen vezetni, amely tartalmazza:
ba) az elvégzett időszakos ellenőrzése, vizsgálatok módját, időpontját, eredményét, a  következő 

időszakos ellenőrzés időpontját és módját,
bb) a javítás, átalakítás után elvégzett soron kívüli ellenőrzések módját, időpontját, eredményét;

c) a felügyeleti ellenőrzéséhez a  műszaki biztonsági hatóságnak minden ellenőrzési adatot, információt 
rendelkezésre bocsátani;

d) a műszaki biztonsági hatóság által végzett ellenőrzéseken képviselő útján részt venni; a  hatósági 
ellenőrzésekhez és a  rendkívüli események vizsgálatához a  nyomástartó berendezések nyilvántartásait és 
dokumentumait a műszaki biztonsági hatóság rendelkezésére bocsátani.

V.  A Felügyeletre vonatkozó sajátos követelmények:
 1. A Felügyelet csak saját vállalkozása tulajdonában álló berendezések állandó helyen való létesítésének, más helyre 

történő áttelepítésének, a létesítési feltételek megváltoztatásának, a megszüntetésnek jóváhagyását és ellenőrzését 
végzi.

 2. A Felügyelet ellenőrzi az üzemeltető által benyújtott dokumentumokat, és ha az előírásoknak megfelel, jóváhagyja 
azokat.

VI.  A Vizsgáló szervezetre vonatkozó sajátos követelmények:
 1. A Vizsgáló szervezet

a) csak saját vállalkozása tulajdonában álló berendezéseken végez ellenőrzést;
b) a vállalkozás különálló és szervezetileg azonosítható része;
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c) személyzete független az  ítélet alkotását befolyásoló hatásoktól, különösen az  elvégzett ellenőrzések 
eredményében érdekelt külső személyek és szervezetek hatásától;

d) rendelkezik az  ellenőrzés műszaki és adminisztratív feladatainak szakszerű elvégzéséhez szükséges 
személyzettel, felszereléssel és a  feladatai ellátásához szükséges tevékenységeket tartalmazó eljárásokkal. 
A  személyzete képes a  műszaki követelményeknek való megfelelés megítélésére, valamint az  ellenőrzések 
dokumentálására;

e) vezetője felsőfokú szakirányú végzettséggel, valamint megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkezik;
f ) személyzete az elvégzendő ellenőrzésekhez szükséges szakképzettségekkel, a vonatkozó előírások kielégítő 

ismeretével, és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkezik;
g) közvetlenül nem érintett az általa ellenőrzött nyomástartó és töltő berendezések tervezésében, gyártásában, 

forgalmazásában, szerelésében, üzemeltetésében és karbantartásában.
 2. A Vizsgáló szervezet és személyzete nem végezhet olyan tevékenységet, amely befolyásolhatja az  ellenőrző 

tevékenységgel kapcsolatos ítéletalkotásuk függetlenségét és a  megvesztegethetetlenségüket. A  személyzete 
legyen független az ítéletalkotásukat befolyásolható üzleti, pénzügyi és egyéb hatásoktól, különösen a szervezetre 
kívülről ható azon személyek és szervezetek hatásától, akik, illetőleg amelyek az  elvégzett ellenőrzések 
eredményében érdekeltek.

 3. A Vizsgáló szervezet rendelkezzen az  ellenőrzés műszaki és adminisztratív feladatainak szakszerű elvégzéséhez 
szükséges személyzettel és felszereléssel, auditált minőségbiztosítási rendszert működtessen. Biztosítsa 
a különleges ellenőrzések elvégzéséhez szükséges eszközöket is.

 4. A Vizsgáló szervezet műszaki vezetője felsőfokú szakirányú végzettséggel és legalább 3 év szakmai gyakorlattal 
rendelkezzen. Az  ellenőrzésre illetékes személyzete (a  vizsgáló szakember) az  elvégzendő ellenőrzésekhez 
szükséges szakképzettséggel, a  vonatkozó előírások kielégítő ismeretével, és e  téren legalább 3 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkezzen. A biztonság magas szintjének szavatolására a szervezetnek a nyomástartó berendezések 
biztonsága terén kellő szakismerete legyen. A  személyzet legyen alkalmas az  általános követelményeknek való 
megfelelés szakszerű megítélésére a  vizsgálati eredmények és azok jegyzőkönyvei alapján. Ugyanígy legyen 
alkalmas az ellenőrzések megtörténtét igazoló szükséges feljegyzések és jegyzőkönyvek készítésére.

 5. A Vizsgáló szervezet személyzete kellően ismerje az  általuk ellenőrzött nyomástartó berendezések 
gyártástechnológiáit, az  ellenőrzésre használt vagy használni tervezett eljárásokat, valamint a  használat vagy 
karbantartás során esetleg keletkező meghibásodásokat.

 6. A Vizsgáló szervezet és személyzete a  legnagyobb gondossággal köteles végezni az  értékeléseket és az  igazoló 
ellenőrzéseket. Az  ellenőrző szervezet köteles az  ellenőrző tevékenysége során szerzett értesüléseit bizalmasan 
kezelni. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a műszaki biztonsági hatósággal szemben.

 7. Az ellenőrzést végző személyek javadalmazása nem függhet sem közvetlenül az  elvégzett ellenőrzések számától, 
sem az ellenőrzések eredményétől.

 8. A Vizsgáló szervezet és személyzete nem lehet a  szervezet által ellenőrzött nyomástartó berendezés tervezője, 
gyártója, forgalmazója, üzemeltetője vagy szerelője, sem pedig ezek meghatalmazott képviselője. Nem 
lehetnek közvetlenül érintettek nyomástartó berendezések tervezésében, gyártásában, forgalmazásában vagy 
karbantartásában, és nem képviselhetik az  ilyen tevékenységekben érintett feleket. Ez  a  feltétel nem gátolhatja 
a berendezés gyártója és a szervezet között a műszaki információcsere lehetőségét.”

A Kormány 406/2015. (XII. 15.) Korm. rendelete
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet, valamint a megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 22/2012.  
(II. 29.) Korm. rendelet] 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A  halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a  továbbiakban: Hhvtv.) 13.  § 
(2)  bekezdésében, 14.  § (2) és (4)  bekezdésében, 16.  § (6)  bekezdésében, 19.  § (2)  bekezdésében, 40.  § 
(1) bekezdésében, 42. § (1) és (4) bekezdésében, 46. § (7) bekezdésében, 61. § (2) bekezdés k) pontjában, valamint 
– az  állami alkalmazásban álló halászati őr tekintetében – az  56.  § (2), (4), (5) és (9)  bekezdésében foglaltak 
tekintetében a Kormány elsőfokú halgazdálkodási hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.”

2. §  A 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésében a „Hhvtv. 29. § (2) bekezdése szerinti országos javaslattevő” 
szövegrész helyébe a „Hhvtv. 29. § (1) és (2) bekezdése szerinti” szöveg lép.

2. A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló  
68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 
15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az állami halászjegy, a halász fogási napló és a fogási tanúsítvány nyomtatványtömbök kiadásával kapcsolatos 
feladatokat a megyei kormányhivatal látja el.”

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 407/2015. (XII. 15.) Korm. rendelete
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a), c), e) és g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2/B. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A termékdíj raktár engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:)
„b) a  termékdíj raktár típusát (ipari vagy kereskedelmi termékdíj raktár) és a  beszállítani kívánt termékdíjköteles 
termékek termék- és anyagáramának megnevezését,”

 (2) A Korm. rendelet 2/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  termékdíj raktár engedélyese a  termék- és anyagáram bővítését vagy szűkítését, a  termékdíj raktár címén, 
helyrajzi számán belüli termékdíj raktár területének megváltoztatását, továbbá az  ideiglenes kiadás alkalmazására 
irányuló nyilatkozat módosítását az  engedély módosítására irányuló kérelem útján, a  (2)  bekezdésben 
meghatározott módon kezdeményezheti.”

2. §  A Korm. rendelet 2/C. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ipari termékdíj raktárból a felek írásbeli megállapodása alapján ideiglenesen kiadható a termékdíjköteles termék, ha)
„a) az előállítás, feldolgozás, újbóli felhasználásra való előkészítés, illetve alkotórészként, tartozékként más termékbe 
történő beépítés egyes részfeladatainak elvégzésére az ipari termékdíj raktár területén nincs lehetőség, vagy”
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3. §  A Korm. rendelet 2/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ideiglenes kiadás alatt lévő termékdíjköteles termék felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező 
gyártási selejt, hulladék a termékdíj raktárba visszaszállítható.”

4. §  A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) A  Ktdt. 3.  § (6)  bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén – a  termékdíj felszámítása nélkül történő 
forgalomba hozatal során – a  termékdíjköteles termék kötelezettje a  termékdíjköteles termék Ktdt. 1.  § 
(3) bekezdése szerinti termékáram megjelölésével a számlán, a számla tételeire hivatkozva
a) „a(z) .................... termékdíja a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”, vagy
b) „a(z) .................... termékdíja a  vevő ... számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül 
megfizetésre”
szöveget tünteti fel.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontjának alkalmazása esetén a kötelezett köteles 
továbbá a  számlán feltüntetni a  termékdíjköteles termék termékdíjának alapját képező tömegét és KT vagy CsK 
kódját.
(3) A  termékdíjköteles termék ipari termékdíjraktár engedélyese részére, a  termékdíj-visszaigénylés 
igénybevételével történő értékesítése esetén az eladó köteles a számla tételeire hivatkozva feltüntetni „a termékdíj 
visszaigénylését az  eladó igénybe veszi” szöveget, továbbá a  termékdíjköteles termék KT vagy CsK kódját, 
mennyiségét, díjtételét és a visszaigénylés összegét.”

5. §  A Korm. rendelet 11. alcíme a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A.  § Az  állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által az  állami adó- és vámhatóság részére 
megküldött szerződés, illetve a  kifizetés alapjául szolgáló bizonylatok adatainak teljeskörűségéért az  állami 
hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet tartozik felelősséggel. A  kifizetés alapjául szolgáló bizonylatok adatai 
alatt az  állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet által lefolytatott, kifizetést megelőző ellenőrzésekről 
felvett dokumentációk is értendők. Ha a  megküldött adatok alapján az  állami adó- és vámhatóság ellenőrzési 
feladatainak nem tud eleget tenni, úgy az  állami adó- és vámhatóság megkeresésére a  kért adatokat az  állami 
hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet – amennyiben azok rendelkezésére állnak – 15 napon belül megküldi.”

6. §  A Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  Ktdt. 25.  § (1)  bekezdés g) és h)  pontja szerinti jogcímen történő visszaigénylés esetén a  visszaigénylő 
nyilvántartásának tartalmaznia kell
a) a termékdíj visszaigénylőjének nevét, adószámát,
b) a beszerzett termékdíjköteles egyéb csomagolószer vagy kereskedelmi csomagolószer
ba) megnevezését és CsK kódját,
bb) mennyiségét,
bc) a kötelezett által kiállított számla számát, keltét, a bevallott (befizetett) termékdíj tételét és összegét, valamint
bd) a termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,
c) a  Ktdt. 25.  § (1)  bekezdés g)  pontja szerinti visszaigénylés esetén a  nem csomagolási célú felhasználás 
megnevezését.”

7. § (1) A Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Korm. rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A Korm. rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) A Korm. rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

8. §  A Korm. rendelet
a) 2/C.  § (1)  bekezdésében a  „készletezése, újbóli felhasználásra való előkészítése” szövegrész helyébe 

a  „készletezése, alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítése, újbóli felhasználásra való 
előkészítése” szöveg,

b) 2/E. § (1) bekezdésében az „előállítás vagy újbóli felhasználásra előkészítés” szövegrész helyébe az „előállítás, 
alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítés vagy újbóli felhasználásra előkészítés” szöveg,

c) 29.  § (5)  bekezdésében az  „A (4)  bekezdésben meghatározott hasznosításról” szövegrész helyébe  
az „A hasznosításról” szöveg,
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d) 31. §-ában „a NAV” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg,
e) 2.  melléklet II.  pontjában a  „termékdíj-fizetési kötelezettséggel” szövegrész helyébe a  „termékdíj-

kötelezettséggel” szöveg,
f ) 4. melléklet I. pontjában a „termékdíjfizetésre kötelezett” szövegrész helyébe a „kötelezett” szöveg,
g) 4. melléklet VII. pontjában a „termékdíj-fizetési kötelezettség” szövegrész helyébe a „termékdíj-kötelezettség” 

szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet 30. §-a és a 4. melléklet III. pont, 3. alpont c) alpontja.

10. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a  407/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

 1. A  Korm. rendelet 1.  melléklet A) cím Csomagolószer Katalógus II. Csomagolószer Katalógus kódjai alcím CsK kód 
4–5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a  csomagolószerek esetében a  kötelezettség keletkezését vagy annak 
hiányát jelöli című táblázata a következő 2H és 4H sorral egészül ki:
(CsK kód 4–5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak 
hiányát jelöli)
(Belföldi előállítású csomagolószer)
„

2H a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszaigénylésre kerül
”

(Külföldről behozott csomagolószer)
„

4H a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszaigénylésre kerül
”

 2. A  Korm. rendelet 1.  melléklet A) cím Csomagolószer Katalógus II. Csomagolószer Katalógus kódjai alcím CsK kód 
6–7. karaktere: a termék újrahasználhatóságát jelölő kód című táblázata helyébe a következő táblázat lép:
(CsK kód 6–7. karaktere: a termék újrahasználhatóságát jelölő kód)
„

Kód (6–7) Megnevezés

Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer esetén

97 külföldről behozott áru részét képező, visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer

98 külföldről behozott áru részét képező csomagolószer, a visszaszállításra kerülő újrahasználható 
csomagolószer kivételével

Csomagolószer esetén, az eladótéri műanyag zsák, zacskó, továbbá a műanyag bevásárló reklámtáska kivételével

01 egyszer használható

02 többször használható, a Főfelügyelőség újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába felvett 
csomagolószer

03 többször használható, a Főfelügyelőség újrahasználható csomagolószer nyilvántartásába fel nem 
vett csomagolószer

Eladótéri műanyag zsák, zacskó, továbbá a műanyag bevásárló reklámtáska esetén

14 15 mikronnál kisebb falvastagságú

50 15 mikron vagy annál nagyobb, de 50 mikront el nem érő falvastagságú

51 50 mikron vagy azt meghaladó falvastagságú
„
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 3. A Korm. rendelet 1. melléklet B) címe a következő 1.10. ponttal egészül ki:
„1.10. A  gépjármű termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka után meghatározott összegű termékdíjátalány 
alkalmazásának környezetvédelmi termékdíj kódjai

A B C

1. Vtsz. és megnevezés KT kód

2. 8703 21 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű legfeljebb  
1000 cm3 hengerűrtartalommal

J21

3. 8703 22 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 1000 cm3 -t 
meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal

J22

4. 8703 23 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 1500 cm3-t 
meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal

J23

5. 8703 24 Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű 3000 cm3-t 
meghaladó hengerűrtartalommal

J24

6. 8703 31 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral 
működő legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal

J31

7. 8703 32 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral 
működő 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal

J32

8. 8703 33 Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral 
működő 2500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal

J33

9. 8703 90 Más (elektromos motorral, más) J90

10. 8711 10 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is; 
legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J10

11. 8711 20 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is;  
50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű 
motorral működő

J20

12. 8711 30 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is;  
250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű 
motorral működő

J30

13. 8711 40 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is;  
500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű 
motorral működő

J40

14. 8711 50 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is;  
800 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű motorral működő

J50

„
 4. A Korm. rendelet 1. melléklet B) cím 2. A KT kód 4–5. jegye című táblázat a következő 03 és 06 sorral egészül ki:

(2. A KT kód 4–5. jegye:)
„

03 ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel történik
”

„

06 ha a termékdíjátalány megfizetése a Ktdt. 4. mellékletben foglalt díjtételekkel történik termékdíj 
raktárból belföldre történő kiszállítás, saját célú felhasználás esetén

”
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2. melléklet a  407/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

 1. A Korm. rendelet 4. mellékletének II. pontja a következő 3. alponttal egészül ki:
(II. Összesített adatok nettó kötelezettségekről)
„3. A Ktdt. 12/A. § (3) és (4) bekezdés szerinti előleg”

 2. A Korm. rendelet 4. melléklete a következő IX. ponttal egészül ki:
„IX. A gépjármű termékdíjköteles alkotórészei, tartozékai után fizetendő termékdíjátalány
1. KT kódja,
2. Alapját képező gépjármű megnevezése,
3. Összegének megállapítása
a) a kötelezettség alapját képező gépjármű mennyisége (db),
b) a gépjármű termékdíjköteles alkotórészeinek, tartozékainak átlagos tömegén alapuló számított mennyisége (kg),
c) a termékdíjátalány mértéke (Ft/db),
d) a termékdíjátalány összege soronként és összesen (Ft).”

3. melléklet a  407/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 5. mellékletének 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A termékdíjköteles termék:)
„4. egységnyi mennyisége (kg), gépjármű esetében darabszáma,
5. termékdíj-tétele és összege,”

4. melléklet a  407/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

 1. A Korm. rendelet 7. melléklet 1.1. pont 1.1.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1.1. beszállításának, ideiglenes kiadásából visszavételének adatai:)
„1.1.5. a  tárolás célja (tárolás, feldolgozás, előállítás, újbóli felhasználásra előkészítés, készletezés vagy 
alkotórészként, tartozékként más termékbe történő beépítés);”

 2. A Korm. rendelet 7. melléklet 4.3.5. alpontja alatt található táblázat a következő sorokkal egészül ki:
(4.3.5. a kiszállítás oka jogcíme:)
„

B40 belföldre irányuló kitárolás, a termékdíj korábban, a beszállítás előtt már megfizetésre került

I90 ideiglenes kiadás alatt lévő termékdíjköteles termék saját célú felhasználása

SH9 ideiglenes kiadás alatt lévő termékdíjköteles termék felhasználása esetében a gyártási folyamat során 
keletkező gyártási selejt, hulladék

SH1 termékdíj raktárban lévő termékdíjköteles termék felhasználása esetében a gyártási folyamat során 
keletkező gyártási selejt, hulladék

TM0 beszállítás előtt a termékdíj megfizetésre került (a termékdíj raktáron belül csomagolás részét képező 
csomagolószerek esetében a csomagolás végleges elválasztásra kerül a termékről)

KN0 kiszállítás, nem keletkezik termékdíj-kötelezettség

KEJ kiszállítás belföldre, egyéb jogcímen (termékdíj-kötelezettség keletkezik)

V01 kiszállítás, termékdíj visszaigénylésre kerül
”
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A Kormány 408/2015. (XII. 15.) Korm. rendelete
a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (1)  bekezdés 14.  pontjában, valamint az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 21.  § (3)  bekezdésének helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A 24. § 2017. január 1-jén lép hatályba.”

2. §  Ez a rendelet 2015. december 31-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 409/2015. (XII. 15.) Korm. rendelete
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1)  bekezdés 15.  pontjában foglalt felhatalmazás alapján, 
valamint az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Statútum 
rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a  továbbiakban: Hivatal) a  bányászati ügyekért felelős miniszter 
(a  továbbiakban: miniszter) által irányított, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A  Hivatal 
gazdasági szervezettel rendelkezik.”

2. §  A Statútum rendelet a következő 3/D. §-sal egészül ki:
„3/D.  § (1) A  Bt. 43.  § (9) és (9a)  bekezdése alapján évente megfizetett felügyeleti díjat a  Hivatal szedi be. 
A  felügyeletidíj-bevételből a  kormányhivatalokat 21,6% illeti meg. A  felügyeletidíj-bevétel fennmaradó része 
a Hivatal bevétele.
(2) A  Hivatal az  évente megfizetett felügyeleti díjból az  egyes kormányhivatalokat – az  1.  mellékletben 
meghatározott arányban – megillető összeget két részletben, minden év április 1-jéig, illetve augusztus 1-jéig 
átutalja az érintett kormányhivatalok számára.”

3. §  A Statútum rendelet 6. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) a miniszter által irányított központi költségvetési 
szerv. Az MFGI gazdasági szervezettel nem rendelkezik, gazdasági feladatait a Hivatal gazdasági szervezete látja el.
(2) Az  Áht. 9.  § g)–i)  pontjában meghatározott irányítási jogokat az  MFGI tekintetében középirányító szervként 
a Hivatal elnöke gyakorolja.
(3) Az MFGI a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet névváltozásával létrejövő központi költségvetési szerv, 
alaptevékenysége alapján kutatóintézet, amely a beolvadó Magyar Állami Földtani Intézet általános jogutódja.
(4) Az  állami földtani feladatok, valamint a  Hivatal bányászati és földtani feladatai ellátásában az  MFGI 
közreműködik, a közreműködés részleteit és ezek anyagi forrását a Hivatal és az MFGI közötti megállapodásban kell 
rögzíteni. Az MFGI a Hivatal bányamérési tevékenységet igénylő hatósági eljárásaiban szakértőként jár el.”

4. §  A Statútum rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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5. §  A Statútum rendelet 3. § (1) bekezdésében a „továbbiakban” szövegrész helyébe a „továbbiakban együtt” szöveg lép.

6. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléket a 409/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A B C

1.
A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró 

kormányhivatalok megnevezése

A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró 

kormányhivatalok illetékességi területe

Az éves felügyeleti díjból 

a kormányhivatalokat 

megillető rész (%)

2. Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye 4,8

3.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 
Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye

4,5

4.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és 
Jász-Nagykun-Szolnok megye

3,7

5. Pest Megyei Kormányhivatal
Budapest főváros, Komárom-
Esztergom, Nógrád és Pest megye

3,8

6. Veszprém Megyei Kormányhivatal
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és 
Veszprém megye

4,8

„

A Kormány 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelete
a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § a)–d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16.2., 17. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  § e)  pontja tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Budapest közigazgatási 
területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 6641/1 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló, 
a  Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő új elhelyezésére vonatkozó felújításra, átépítésre irányuló 
beruházással (a  továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az  1.  mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági 
ügyeket.
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 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
eljárásokat, amelyek
a) a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű csatlakozási és fejlesztési, valamint egyéb 

munkákat érintik.

2. §  A Beruházással összefüggésben
a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
d) az építésügyi hatóság az  1.  melléklet 1.  pontja szerinti építési engedélyezési eljárásokban az  építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági szolgáltatásról 
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 14/A.  §-a szerint kikéri a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ Műemléki Tanácsadó Testületének szakértői véleményét, és

e) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni.

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

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

4. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

5. § (1) A Beruházás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója, előkészítője, lebonyolítója és építési műszaki ellenőre 
kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti lebonyolítói feladatkörbe az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló  
1997. évi LXXVIII. törvény 43.  § (1)  bekezdés c)–d), f ), g), h), j) és k)  pontjában, valamint az  építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7.  § (3)  bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően  
– az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, 
illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az  építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, 
ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításához szükséges, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított hatósági eljárások

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

engedélyezési eljárások,
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  7. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  8. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
  9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
10. földmérési hatósági eljárások,
11. hírközlési hatósági eljárások,
12. bányahatósági engedélyezési eljárások,
13. tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
14. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
15. közegészségügyi hatósági eljárások,
16. azok az  1–15.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,
17. az 1–16. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 66/2015. (XII. 15.) BM rendelete
a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 
szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81.  § 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 10.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a  katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 66/2015. (XII. 15.) BM rendelethez

 1.  Az  R. 1.  mellékletében a  Mohács székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 6. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„6. Bóly I.”
 2.  Az R. 1. mellékletében a Szigetvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 23. sora helyébe a következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„23. Hobol II.”
 3.  Az R. 1. mellékletében a Szeghalom székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 13. sora helyébe a következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„13. Körösladány I.”
 4.  Az  R. 1.  mellékletében a  Kazincbarcika székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 87. sora helyébe 

a következő rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„87. Szendrőlád II.”
 5.  Az  R. 1.  mellékletében a  Győr székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 42. sora helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„42. Nyalka II.”
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 6.  Az R. 1. mellékletében a Debrecen székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 18. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„18. Monostorpályi III.”
 7.  Az  R. 1.  mellékletében a  Mezőtúr székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 8. sora helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„8. Mezőtúr I.”
 8.  Az  R. 1.  mellékletében a  Balassagyarmat székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 39. sora helyébe 

a következő rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„39. Nógrád III.”
 9.  Az  R. 1.  mellékletében az  Érd székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 8. sora helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„8. Diósd I.”
 10.  Az  R. 1.  mellékletében az  Érd székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 10. sora helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„10. Dunaharaszti II.”
 11.  Az  R. 1.  mellékletében az  Érd székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 38. sora helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„38. Szigetszentmiklós II.”
 12.  Az R. 1. mellékletében a Kisvárda székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 16. sora helyébe a következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„16. Kisvárda II.”
 13.  Az  R. 1.  mellékletében a  Sárvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 16. sora helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„16. Hegyfalu I.”
 14.  Az R. 1. mellékletében a Keszthely székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 46. sora helyébe a következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„46. Zalaszentgrót I.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 531/2015. (XII. 15.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a világháborúkban elesett magyar katonák és polgári áldozatok felkutatása, emlékük megőrzése érdekében, 
valamint az  Oroszországi Föderáció területén lévő magyar hadisírok, hadiemlékművek és kegyeleti helyek méltó 
ápolása, illetve gondozása terén végzett odaadó munkája elismeréseként
Piljajev Jevgenyij Anatolijevics, a ”Vojennije Memoriali” Katonai Emlékmegőrző Nemzetközi Együttműködési Társaság 
vezérigazgatója részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2015. november 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem: 

Budapest, 2015. november 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/06654-2/2015.

A köztársasági elnök 532/2015. (XII. 15.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

kiemelkedően sikeres, a cégcsoportnak a magyar gazdaság fejlődésében történő tevékeny részvételét előmozdító, 
illetve Magyarország kedvező nemzetközi megítélését erősítő cégvezetői munkája, valamint a  hazai oktatás, 
sport és a  társadalmi élet számos más területét támogató, magánemberként is jelentős karitatív tevékenysége 
elismeréseként
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Ingo Sven Fröhlich, a Mercedes Benz Hungária Kft. és Evobus Hungária Kft. ügyvezető igazgatója részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2015. november 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. november 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/06655-2/2015.

A köztársasági elnök 533/2015. (XII. 15.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a hazai igazságszolgáltatás területén a  jogszerűség és igazságosság iránti elkötelezettséggel több évtizeden át 
kimagasló színvonalon végzett szakmai munkája, nagyhatású tudományos és oktatói tevékenysége, valamint 
példaadó életútja elismeréseként
dr. Bernáth Zoltán jogtudós részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2015. november 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. november 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/06657-2/2015.
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A köztársasági elnök 534/2015. (XII. 15.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

magas szintű, a  hazai építőipar területén jelentős és számos szakmai elismerést kiérdemlő munkája, valamint 
példaértékű társadalmi felelősségvállalása elismeréseként
Korcsmár István, az ALISCA BAU Építőipari Zrt. vezérigazgatója részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata;

a térség szakmai közéletében betöltött meghatározó szerepe, valamint a helyi tudományos, kulturális és sportéletet 
támogató tevékenysége elismeréseként
Szakács József, a SZA-LEE Kft. alapítója és tulajdonosa, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Csongrád 
Megyei Szervezetének elnöke részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2015. november 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. november 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/06658-2/2015.

A köztársasági elnök 535/2015. (XII. 15.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a belügyminiszter BM/18943-2/2015. számú előterjesztésére – Nedelcu Lavínia Aurora (születési hely, idő: 
Segesvár [Románia], 1989. november 12.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. november 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. november 30.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/06535-3/2015.
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A köztársasági elnök 536/2015. (XII. 15.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/18947-2/2015. számú előterjesztésére – Varga Ovidiu Danut (születési hely, idő: 
Temesvár [Románia], 1992. július 17.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. november 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. november 30.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/06536-3/2015.

A köztársasági elnök 537/2015. (XII. 15.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a belügyminiszter BM/18937-2/2015. számú előterjesztésére – Baganics Kamila (névmódosítás előtti neve: 
Baganics Kamila Ándrijivná; születési hely, idő: Ungvár [Ukrajna], 1993. augusztus 11.) magyar állampolgárságát 
visszavonom.

Budapest, 2015. november 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. november 30.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/06537-3/2015.
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A köztársasági elnök 538/2015. (XII. 15.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  belügyminiszter BM/18939-2/2015. számú előterjesztésére – Prikop László (névmódosítás előtti neve: 
Prikop Vászilij Hricovics; más átírással: Prikop Vasyl; születési hely, idő: Aknaszlatina [Szovjetunió], 1945. december 18.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2015. november 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. november 30.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/06538-3/2015.

A Kormány 1937/2015. (XII. 15.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének rendezéséről

A Kormány
 1. egyetért az  Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, az  MNF Magyar Nemzeti 

Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: MNF), 
a  Müpa Budapest – Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (a továbbiakban: MÜPA), a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
CONCERTO) működési feltételeinek biztosításával, valamint az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NKÖV) tőkehelyzetének rendezésével;

 2. a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 
az  MNF működéséhez szükséges 200,0 millió forint többletforrás, a  MÜPA működéséhez szükséges 
365,0  millió forint többletforrás, továbbá a  CONCERTO működéséhez szükséges 200,0 millió forint 
többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. július 31.

b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – az  MNF 
működéséhez szükséges 200,0 millió forint többletforrást, a MÜPA működéséhez szükséges 365,0 millió forint 
többletforrást, továbbá a CONCERTO működéséhez szükséges 200,0 millió forint többletforrást bázisba épülő 
módon biztosítson a 2017. évtől kezdődően, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. évtől, a központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1938/2015. (XII. 15.) Korm. határozata
a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

 1.  A kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges beszerzések 
lefolytatása során a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 
1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1939/2015. (XII. 15.) Korm. határozata
az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről

A Kormány egyetért azzal, hogy az  Iparművészeti Múzeum helyzetének autentikus rendezése városrehabilitációs szempontból 
kiemelt jelentőségű, ennek érdekében
 1. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról 

és múzeumszakmai fejlesztéséről oly módon, hogy az  Iparművészeti Múzeum főépülete az  eredeti terveknek 
megfelelően kerüljön helyreállításra;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. december 31.

 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg és terjessze a Kormány elé az 1. pont szerinti feladat 
költségigényét és a végrehajtás ütemezését, valamint a Hőgyes Endre utcáról nyíló új szárny Lechner Ödön és Pártos 
Gyula autentikus tervein nyugvó megépítésének lehetőségét tartalmazó javaslatot.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1940/2015. (XII. 15.) Korm. határozata
a Demokrácia Központ Közalapítvány – Tom Lantos Intézet feladatellátásához szükséges feltételek 
biztosításáról

A Kormány
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Demokrácia Központ Közalapítvány – Tom Lantos 

Intézet
a) 2015. évi feladatellátásához szükséges további 30 millió forint többletforrás biztosításáról a  2015. évi 

központi költségvetés terhére a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében, valamint
b) 2016. évi feladatellátásához – a költségvetési törvényben előirányzott 40 millió Ft-on túl – szükséges további 

80 millió forint bázisba épülő forrás biztosításáról a 2016. évi központi költségvetés terhére a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezetében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a 2015. évre vonatkozó forrás tekintetében azonnal
 a 2016. évre vonatkozó forrás tekintetében 2016. január 31.
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 2. támogatja az „Emberi jogok és identitáspolitika” mesterképzési szak létrehozását, és felkéri a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemet a mesterképzési szak indításához szükséges dokumentumok elkészítésére.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1941/2015. (XII. 15.) Korm. határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2015. évi programstratégiájáról

A Kormány
 1. megtárgyalta és elfogadja a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2015. évi programstratégiájának 

az 1. melléklet szerinti módosítását;
 2. felhívja a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökét, hogy gondoskodjon az  1.  pontban 

meghatározott programstratégia végrehajtásáról;
Felelős: a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
Határidő: 2015. december 31-ig folyamatos

 3. visszavonja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2015. évi programstratégiájának jóváhagyásáról szóló 
1262/2015. (IV. 30.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1941/2015. (XII. 15.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 2015. évben meghirdetendő pályázatok

A kiírás megnevezése

2015. évi 

kötelezettség- 

vállalás 

(Mrd Ft)

Összes keret 

(Mrd Ft)
Rövid ismertetés

1. jogcím: Hazai innováció támogatása 

1.1 Iparjog – Szellemi alkotások oltalma 0,15 0,3

A támogatás célja: szellemi alkotások és ötletek hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi 
oltalomszerzéssel összefüggő szabadalom kutatásának, oltalomszerzési tevékenységek, és 
oltalom fenntartásának támogatása. (Külön-külön, illetve akár mindegyik tevékenység egy 
pályázaton belül.)

1.2 Innovációs voucher 0,5 1,0
A pályázat célja a kkv-k és a feltalálók K+F+I tevékenységének ösztönzése innovációs 
szolgáltatások vásárlásának támogatásával, kiemelten a tudásközpontok és 
a kisvállalkozások közötti tudástranszfer előmozdítása.

1.3 Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off) 0,5 1,5
A program a technológiai inkubátorok felállításán és az ötletek szűrésén túl közvetlenül is 
támogatást nyújt az induló technológiai vállalkozások felépítéséhez.

1.4 Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program 0,0 9,1

A támogatás célja: széleskörű együttműködésben végzett, részben felülről (top-down) 
felépített és koordinált K+F+I projektek támogatása, amelyek jelen társadalmi kihívásokhoz 
illeszkedve valamely kiemelt ágazat nemzeti, stratégiai jelentőségű, szakmailag jól 
körülhatárolt K+I feladatok megoldására irányulnak.

1.5 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – 
kutatási infrastruktúra fejlesztése

1,5 4,0
A támogatás célja olyan együttműködési központok eszközökkel és az ahhoz szükséges 
terekkel, valamint képzett személyzettel való ellátása, amelyek szervesen integrálódnak 
egy-egy egyetem ipari beállítottságú karához.

1.6 Pre- és posztdoktori kiválósági program 0,5 1,6

A támogatás célja a kutatói életpálya kezdetén járó kiváló kutatók ösztöndíj-jellegű 
támogatása. A predoktori típus a PhD ösztöndíj lejártát követően, az abszolutórium 
megszerzése után egy éven keresztül ösztönözné a fokozat megszerzését. A posztdoktori 
típus a kutatópályán történő elindulást segítené. 
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2. jogcím: A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

2.1 Nemzetközi 
tagdíjak

XFEL tagdíj 0,664 0,664

Az X-Ray Free-Electron Laser Facility (XFEL) GmbH (Kft.)-ben Magyarország tulajdonrésszel 
rendelkezik. A tagdíj a tulajdonrész megvásárlásának évenkénti összege. A felépülő 
infrastruktúra magyar kutatók és mérnökök számára is lehetőséget biztosít majd a magas 
szintű kutatási projektekben való részvételre.

CERN tagdíj kiegészítés 0,541 0,541

Magyarország 2002-ben csatlakozott az Európai Nukleáris Kutatási Szervezethez (CERN), 
amely a részecskefizikai kutatások európai szervezete, a világ legnagyobb, lényegében 
egyetlen részecskefizikai laboratóriuma. A magyar tagság lehetőséget biztosít magyar 
kutatók és mérnökök számára a CERN-ben folyó kísérletekbe való bekapcsolódásra, 
illetve hazai cégek számára az infrastruktúra-fejlesztéshez és kísérletekhez kapcsolódó 
beszállításokban való részvételre. A tagdíj megállapítása a résztvevő országok GDP-jének 
arányában svájci frankban történik. A tagdíjra a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre 
álló összeg részben hibás tervezés, részben a svájci frank időközbeni jelentős erősödése 
miatt nem elegendő tagdíj-kötelezettségünk fedezetére, ennek a különbözetnek a kifizetése 
2015-ben az NKFI Alapból történik. 

CERN ALICE, CMS 0,042 0,042

CERN Large Hadron Collider (LHC) két nagy detektorán [A Large Ion Collider Experiment 
(ALICE) és a Compact Muon Solenoid (CMS)] végzett kísérletekben való magyar részvétel 
költségei. Ezen tagdíjak kifizetése hiányában magyar kutatók nem szerepelhetnek 
a tudományos közlemények szerzői között, amely tagdíjuk befizetését értelmetlenné, 
részvételünket lehetetlenné tenné.

ESS (Európai Neutronkutató 
Központ) tagdíja

0,501 0,501

Az Európai Neutronkutató Központ (European Spallation Source, rövidítve ESS) egy 
kutatási célú nagyenergiájú részecskegyorsító, az Európai Unió egyik legnagyobb kutatási 
infrastruktúra beruházása. A beruházás 14–15 év alatt épül fel a svédországi Lundban és 
ekkorra éri el legnagyobb teljesítményét. Az előkészítés már 2009-ben megkezdődött, 
2014 óta folyik az építkezés, 2023-ban már üzemelni fog a létesítmény, ám teljes kapacitását 
csak 2028-ban éri el. A világ legnagyobb ilyen jellegű neutronforrása.

2.2 Nemzetközi együttműködések és szervezeti tagságok 
díjai (AAL, COST, EUREKA, VKI, ITER, SE, RNP TEA-IS, 
RNPPSI-K2, RNP HOLOGRAV, OECD GSF)

0,031 0,031
Nemzetközi együttműködések, szervezetek és tematikus programokban való részvétel 
tagsági díja, amelyek egy részében a tagsági díjat jóval meghaladó mértékben nyertek 
magyar pályázók támogatásokat. 

2.3 Bilaterális tudományos és technológiai 
együttműködések, kutatási témapályázatok

0,0 0,9

A támogatás célja: a kétoldalú (bilaterális) programokban való részvétel, valamint 
a kormányközi megállapodásokban vállalt tudományos és technológiai együttműködési 
programok feladatainak támogatása. Kétoldalú megállapodások keretében végzett felfedező 
kutatások támogatása.
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2.4 A magyar részvétel ösztönzése a Horizont 2020-hoz 
kapcsolódó közös programokban és Közös Technológiai 
Kezdeményezésekben 

0,285 2,08

Specifikus témájú nemzetközi programokhoz illeszkedő felhívásokat jelentetünk meg és 
támogatjuk ezek előkészítését. A tervezett kapcsolódó felhívások: AAL, ECSEL, EUROSTARS, 
ERA-NET, EUREKA, EU_KP konzorciumépítő és H-2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő 
pályázat.

2.5 Nemzetközi KKV versenyek hazai nyerteseinek 
támogatása 

0,02 0,03
A nemzetközi KKV versenyeken sikereket elérő magyar résztvevők versenyhez kapcsolódó 
külföldi utazásának támogatása (útiköltség, szállás).

2.6 Az Európai Kutatási Tanács (ERC) fiatal kutatók 
számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai 
támogatások

0,15 0,45
A támogatás célja az ERC pályázatokban a 2. fordulóba került, de támogatást nem nyert 
kiváló kutatók kutatási programjainak támogatása egy vagy két éven keresztül, amivel 
ösztönözhető projektjeik elindulása és a következő ERC pályázatuk sikeressége

6. jogcím: Kutatási témapályázatok támogatása

6. Kutatási témapályázatok 1,13 5,98
A program célja olyan kutatói kezdeményezésű alapkutatások támogatása, amellyel 
nemzetközi mércével is kiemelkedő tudományos eredményeket érnek el, megalapozhatják 
az innovációs folyamatokat és nem rendelkeznek tematikus megkötéssel. 

2015. évi új kötelezettség 6,514    

2015. évi pályázatok keretösszege 28,719  
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A Kormány 1942/2015. (XII. 15.) Korm. határozata
a közfinanszírozású támogatások ellenőrzésével, rangsorolásával és értékelésével összefüggő egyes 
személyügyi kérdések rendezéséről

 1.  A Kormány a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben meghatározott 
közfeladatok hatékony végrehajtásához kapcsolódóan a  közfinanszírozású támogatások ellenőrzésének, 
rangsorolásának és értékelésének független és eredményes lebonyolítása érdekében elrendeli, hogy:
1.1.  a  közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 

(a  továbbiakban: H.) 1.8.  pontjától eltérően – a  H. 1.9.  pontja szerinti körülmények fennállására 
tekintettel – a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a  továbbiakban: NKFI Hivatal) által vagy 
közreműködésével a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben 
(a  továbbiakban: KFItv.) meghatározott közfeladatok alapján kezelt közfinanszírozású támogatások 
ellenőrzésében, rangsorolásában és értékelésében a  KFItv. szerinti szakterületi kollégiumok, az  Innovációs 
Testület, szakértői csoportok tagjaként vagy szakértőként eljáró személlyel az  NKFI Hivatal megbízási 
szerződést köthet,

1.2.  a  szakterületi kollégiumok, az  Innovációs Testület és a  szakértői csoportok tagjai esetében legfeljebb 
három évre; a  szakértők esetében legfeljebb az  NKFI Hivatalnál történt szakértői regisztráció időtartamára 
létesíthető megbízási jogviszony,

1.3.  az  NKFI Hivatal elnöke az  NKFI Hivatallal az  1.1–1.2.  pont szerint megbízási jogviszonyt létesített 
személyekről, a  megbízás időtartamáról, továbbá arról, hogy az  adott személy a  szakterületi kollégium, 
az  Innovációs Testület, vagy szakértői csoport tagjaként, illetve szakértőként látja-e el a  feladatait, 
folyamatosan tájékoztatja a Miniszterelnökséget vezető minisztert.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3.  Hatályát veszti a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére finanszírozott kutatás-fejlesztési, 

valamint innovációs pályázatok ellenőrzésével, rangsorolásával és értékelésével összefüggő személyügyi kérdések 
rendezéséről szóló 1142/2015. (III. 12.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva 3700,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az  1.  melléklet 
szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: 2016. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XII. Földművelésügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok

356073 34 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 700,0

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 700,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Millió forintban, egy tizedessel

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XII. Földművelésügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok

356073 34 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása 3 700,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 3 700,0 3 700,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1944/2015. (XII. 15.) Korm. határozata
az Európai Unió Afrikából kiinduló migráció kiváltó tényezőinek kezelésére létrehozott Szükséghelyzeti 
Vagyonkezelő Alapjához való kiegészítő magyar hozzájárulásról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország eddigi felajánlását kiegészítve további hozzájárulást teljesítsen az Európai Unió 

Afrikából kiinduló migráció kiváltó tényezőinek kezelésére létrehozott Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alapjához 
(a továbbiakban: Alap);

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében készítsen 
előterjesztést
a) az Alaphoz történő kiegészítő befizetés teljesítéséhez szükséges 31 500 000 forint,
b) az  a)  alpontban meghatározott forrás felhasználásához kapcsolódó adminisztratív költségekre további 

750 000 forint,
azaz összesen 32 250 000 forint biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1945/2015. (XII. 15.) Korm. határozata
a 2016. évi Antalyai Botanikai Világkiállításon történő magyar részvételről

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy Magyarország kiállítóként részt vegyen a  2016. évi Antalyai Botanikai Világkiállításon 

(a továbbiakban: Világkiállítás) és felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy jelezze Magyarország részvételi 
szándékát Törökország felé;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 2.  felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy nevezze ki a Világkiállításon való magyar részvétel felelősét;
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: 2015. december 31.

 3.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Világkiállításon történő részvételhez kapcsolódó 
feladatok finanszírozásához szükséges fedezet biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. és 2016. évben folyamatosan, a kiadások várható felmerülésének ütemében;

 4.  felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy gondoskodjon tárcaközi munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) 
létrehozásáról a  külgazdasági és külügyminiszter, a  Miniszterelnökséget vezető miniszter, a  nemzeti fejlesztési 
miniszter, az  emberi erőforrások minisztere, valamint a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával a  részvétel 
előkészítéséhez szükséges tárcaközi koordináció biztosítására.

Felelős: földművelésügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 külgazdasági és külügyminiszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a Munkacsoport létrehozására: 2015. december 31.
 a Munkacsoport működtetésére: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 116/2015. (XII. 15.) ME határozata
Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről 
szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az igazságügyért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben tett előterjesztése alapján
 1. egyetértek Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről 

szóló szerződés létrehozásával;
 2. felhatalmazom az igazságügyért felelős minisztert, hogy a tárgyalásokon résztvevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az  igazságügyért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés létrehozásához 

szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom az igazságügyért felelős minisztert, hogy – a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – a kölcsönös 

bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés létrehozását követően a  kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés 
szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjessze 
a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

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 
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