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III. Kormányrendeletek

A Kormány 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelete
az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a), b), c), n), x), és y) pontjában,
a 73. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2)–(4) bekezdésekben foglalt kivételekkel – kiterjed
a) a radioaktív anyag alkalmazására,
b) az ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezésekkel összefüggő 

tevékenységekre,
c) az a) és b) pont szerinti tevékenységet végzőkre,
d) azokra, akik az  a) és b)  pont szerinti tevékenység végzéséhez engedélykérelmet nyújtanak be, illetve 

bejelentést tesznek,
e) a sugárvédelmi hatósági eljárásokra.

 (2) E rendelet hatálya nem terjed ki az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 26. §-ában 
meghatározott honvédelmi ágazati feladatokra.

 (3) Nem terjed ki e rendelet hatálya
a) arra a  radioaktív anyagra, amelyben az  előforduló – az  1.  melléklet 1.1.  pontjában szereplő táblázat 

A oszlopában felsorolt – radionuklid aktivitás-koncentrációja nem haladja meg az 1. melléklet 1.1. pontjában 
szereplő táblázat B oszlopában szereplő általános mentességi aktivitás-koncentráció értéket úgy, hogy 
amennyiben a radioaktív anyag egynél több radionuklidot tartalmaz, vagy egy sugárveszélyes munkahelyen 
többféle radionuklid kerül alkalmazásra, minden egyes radionuklid aktivitás koncentrációja és a hozzá tartozó 
mentességi szint hányadosaiból képzett összegre teljesüljön az  a  feltétel, hogy a  hányadosokból képzett 
összeg nem eredményez 1-nél nagyobb értéket,

b) arra a radioaktív anyagra, amelyben előforduló – az 1. melléklet 1.1. pontjában szereplő táblázat A oszlopban 
felsorolt – radionuklid aktivitása nem haladja meg az  1.  melléklet 1.1.  pontjában szereplő táblázat 
D  oszlopában szereplő specifikus mentességi aktivitás értéket úgy, hogy amennyiben a  radioaktív anyag 
egynél több radionuklidot tartalmaz, vagy egy sugárveszélyes munkahelyen többféle radionuklid kerül 
alkalmazásra, minden egyes radionuklid aktivitása és a hozzá tartozó mentességi szint hányadosaiból képzett 
összegre teljesül, hogy az nem eredményez 1-nél nagyobb értéket, feltéve, hogy a radioaktív anyag tömege 
kisebb, mint 1 tonna,

c) arra a radioaktív anyagra, amelyben előforduló – az 1. melléklet 1.1. pontjában szereplő táblázat A oszlopban 
felsorolt – radionuklid aktivitás-koncentrációja nem haladja meg az  1.  melléklet 1.1.  pontjában szereplő 
táblázat C oszlopában szereplő specifikus mentességi aktivitás-koncentráció értéket úgy, hogy amennyiben 
a  radioaktív anyag egynél több radionuklidot tartalmaz, vagy egy sugárveszélyes munkahelyen többféle 
radionuklid kerül alkalmazásra, minden egyes radionuklid aktivitás koncentrációja és a  hozzá tartozó 
mentességi szint hányadosaiból képzett összegre teljesül, hogy az nem eredményez 1-nél nagyobb értéket, 
feltéve, hogy a radioaktív anyag tömege kisebb, mint 1 tonna,

d) az  ionizáló sugárzást kibocsátó, az  5 kV-nál nem nagyobb feszültséggel működő rendszerelemeket 
tartalmazó elektromos berendezések gyártására és üzemeltetésére,

e) az elektronmikroszkópra,
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f ) rendeltetésszerű használat esetén az  alábbi radioaktív anyagra, illetve berendezésre azzal a  kitétellel, hogy 
azok előállítása, termelése, szerelése, javítása, tárolása nem tekinthető rendeltetésszerű használatnak:
fa) a radioaktív anyagú világító festéket tartalmazó műszerre és órára,
fb) a beépített radioaktív sugárforrással működő – transzurán elem esetén 100 kBq-nél kisebb 

aktivitású radioaktív izotópot tartalmazó – füstérzékelőre,
fc) a természetes izotóp összetételű tóriumot tartalmazó fényforrásra és hegesztőpálcára,
fd) a radioaktív izotópot tartalmazó hideg irányfényre, valamint

g) az engedélyezett kibocsátásból származó radioaktívan szennyezett anyagra.
 (4) Nem terjed ki e rendelet hatálya

a) a természetes sugárforrásból, így az  emberi testben megtalálható természetes radionuklidoktól és 
a földfelszínen észlelhető kozmikus sugárzástól eredő sugárterhelésre,

b) a repülés vagy űrutazás során a lakosság tagjait és a munkavégzésük során utazókat – a légi és az űrjárművek 
személyzetének kivételével – érő kozmikus sugárzásra, valamint

c) a bolygatatlan földkéregben a  nem emberi tevékenység eredményeként jelen lévő természetes eredetű 
radionuklidok által kibocsátott, a földfelszínen jelentkező külső sugárterhelésre.

 (5) Az  e  rendelet szerinti képesítések, vizsgák és munkavédelmi szabályok nem mentesítik az  engedélyest és 
a munkavállalókat a más jogszabályban meghatározott munkavédelmi, képesítési kötelezettség teljesítése alól.

 (6) E rendelet rendelkezéseit a nukleáris létesítményre – ezen rendelkezések sérelme nélkül – a nukleáris létesítmények 
nukleáris biztonsági követelményeiről és az  ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló kormányrendelet 
rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

2. § (1) E rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni
a) azokra az ionizáló sugárzást kibocsátó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezésekre, vagy
b) rendeltetésszerű használat esetén azokra az  ionizáló sugárzást kibocsátó, radioaktív anyagot tartalmazó 

berendezésekre,
amelyeket az  Országos Atomenergia Hivatal (a  továbbiakban: OAH) e  rendelet szerint mentesített, a  mentesítés 
időtartamának lejártáig vagy visszavonásáig. Az  OAH a  mentesített ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések 
típusait a honlapján közzéteszi.

 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt esetben a  radioaktív anyag előállítása, termelése, szerelése, javítása, tárolása 
nem minősül rendeltetésszerű használatnak.

2. Mentesítés és felszabadítás

3. § (1) A 2.  §-ban fel nem sorolt berendezést az  OAH – a  bejelentési kötelezettség fenntartásával vagy anélkül  – 
engedélyezési eljárásban mentesítheti. Az  OAH a  mentesített berendezések listáját a  honlapján naprakészen 
közzéteszi. 

 (2) Radioaktív anyag bejelentési vagy engedélyezési kötelezettséggel felszabadítható a  sugárvédelmi hatósági 
felügyelet alól, amennyiben
a) a radioaktív anyag

aa) aktivitáskoncentrációja az általános mentességi szint alá csökkent, vagy
ab) aktivitáskoncentrációja vagy aktivitása a  specifikus mentességi szint alá csökkent, feltéve, hogy 

a radioaktív anyag tömege kisebb, mint 1 tonna, vagy
b) az újrafelhasználásból, újrahasznosításból vagy nem veszélyes hulladékként történő ártalmatlanításából 

(beleértve az  égetést) származó, a  lakosság bármely tagját érő egyéni évi sugárterhelés nem haladja meg 
a 30 µSv effektív dózist.

3. Értelmező rendelkezések

4. § (1) E rendelet alkalmazásában:
 1. aktiválás: olyan eljárás, amelynek során stabil nuklidot radionukliddá alakítanak, a nuklidot tartalmazó anyag 

részecskékkel vagy nagy energiájú fotonokkal történő besugárzásával;
 2. aktivitás: egy adott energiaállapotban lévő, adott mennyiségű radionuklidban egy adott időpontban 

bekövetkező időegységenkénti magátalakulások várható száma; az aktivitás jele A;
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 3. aktivitás-koncentráció: az  anyagban előforduló radionuklid egységnyi tömegre vonatkoztatott aktivitása, 
egysége: Bq/kg;

 4. baleseti sugárterhelés: veszélyhelyzeti munkavállalónak nem minősülő személyeket baleset következtében 
érő sugárterhelés;

 5. becquerel: az aktivitás mértékegysége, jele Bq; egy becquerel másodpercenként egy magátalakulásnak felel 
meg: 1 Bq = 1/s;

 6. besugárzás: olyan cselekmény, vagy állapot, amelynek következtében valakit a  testén kívülről (külső 
sugárterhelést okozó) vagy belülről (belső sugárterhelést okozó) eredő ionizáló sugárzás ér;

 7. bevitel: a  külső környezetből az  emberi testbe különféle módon bekerült valamely radionuklid összes 
aktivitása;

 8. dekontaminálás: szennyeződés teljes vagy részleges eltávolítása e  célra alkalmazott fizikai, kémiai vagy 
biológiai eljárással;

 9. dozimetriai szolgáltató: olyan személy, szervezeti egység vagy szervezet, aki vagy amely elvégzi a  személyi 
dozimetriai műszerek hitelesítését, azokkal méréseket végez, vagy értékeli a  mért eredményeket, illetve 
radioaktivitást mér az emberi testben vagy biológiai mintákban, megállapítja a dózisok nagyságát, továbbá 
akinek vagy amelynek ilyen irányú eljárási jogosultságát hatóság elismeri;

10. dóziskorlát: az az effektív dózis, lekötött effektív dózis vagy egyenértékdózis, amelyet egy adott időszakban 
az egyént érő sugárterhelés nem haladhat meg;

11. dózismegszorítás: személyi dózis felső határértékeként előzetesen megállapított megszorítás, amely 
behatárolja az  optimálási eljárás során egy adott sugárforrás esetében egy tervezett sugárzási helyzetben 
figyelembe vehető választási lehetőségeket;

12. effektív dózis: külső és belső sugárterhelés következtében a  test összes szövetét és szervét érő 
egyenértékdózisoknak a wT testszöveti tényezőkkel súlyozott összege; az effektív dózis jele E;

13. egészségkárosodás: sugárzás hatására az élettartam és életminőség csökkenése a lakosság körében, beleértve 
a  szöveti károsodásból, a  daganatos betegségekből és a  súlyos genetikai rendellenességekből eredő 
csökkenést is;

14. egyenértékdózis: a  T szövetet vagy szervet érő különböző típusú és minőségű sugárzásoknak a  T szövetre 
vagy szervre átlagolt elnyelt dózisai megfelelő sugárzási minőségtényezőkkel súlyozott összege; 
az egyenértékdózis jele HT;

15. egyenértékdózis-teljesítmény: A  HT egyenértékdózis dt idő alatti dHT növekménye és az  dt idő hányadosa, 
egysége: Sievert per másodperc (Sv/s);

16. ellenőrzött terület: olyan terület, amelyre a  sugárvédelem érdekében, vagy a  radioaktív szennyeződés 
terjedésének megakadályozása érdekében különleges szabályok vonatkoznak, és amely területre történő 
belépés ellenőrzés mellett történik;

17. elnyelt dózis: az egységnyi tömegű anyagban elnyelt sugárzási energia; az elnyelt dózis jele D;
18. építőanyag: olyan termék, amelynek rendeltetése, hogy épületekbe vagy épületek részeibe állandó jelleggel 

beépítsék, és amelynek tulajdonságai befolyásolják az  épületben tartózkodók ionizáló sugárzásból eredő 
sugárterhelését;

19. felelős egészségügyi szakember: a  betegek ionizáló sugárzás alkalmazásával járó kivizsgálásában vagy 
kezelésében közvetlenül vagy közvetve részt vevő nem-orvos szakember, aki tevékenységéért és annak 
következményeiért felelősséggel tartozik;

20. felügyelt terület: az  ionizáló sugárzás elleni védelem vagy a  radioaktív szennyeződés terjedésének 
megakadályozása érdekében felügyelet alatt álló terület;

21. felvétel: az emberi testbe a külső környezetből bekerült vagy bevitt radionuklidnak a testnedvek által felvett 
összaktivitása;

22. foglalkozás-egészségügyi szolgáltató: olyan egészségügyi szakember vagy szervezet, akinek vagy 
amelynek a  sugárterhelésnek kitett munkavállalók orvosi felügyeletére vonatkozó jogosultsága szerepel 
az  egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti 
nyilvántartásban;

23. foglalkozási sugárterhelés: a  munkavállalókat, gyakornokokat és tanulókat munkavégzésük során érő 
sugárterhelés;

24. fogyasztási cikk: olyan készülék vagy feldolgozott termék, amelyben szándékosan egy vagy több fajta 
radionuklidot helyeztek el, vagy aktiválás útján egy vagy több fajta radionuklidot hoztak létre, vagy amely 
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ionizáló sugárzást hoz létre, és amelyet a  lakosságnak külön felügyelet vagy utólagos hatósági ellenőrzés 
nélkül hoznak forgalomba vagy bocsátanak rendelkezésre;

25. gray: az elnyelt dózis mértékegysége, jele Gy; egy gray egy joule per kilogrammnak felel meg: 1 Gy = 1 J/kg;
26. gyakornok: adott szakmai készség begyakorlása céljából az engedélyesnél képzésben vagy oktatásban részt 

vevő személy;
27. gyorsító: olyan berendezés vagy létesítmény, amelyben részecskéket gyorsítanak, és a  kibocsátott ionizáló 

sugárzás névleges energiája nagyobb mint 1 megaelektronvolt (MeV);
28. használaton kívüli sugárforrás: olyan zárt sugárforrás, amelyet már nem használnak, vagy amelyet már nem 

szándékoznak arra a tevékenységre használni, amelyre a jóváhagyást megadták;
29. ICRU gömb: az  International Commission on Radiation Units and Measurements nemzetközi szervezet 

által bevezetett olyan, az  ionizáló sugárzás energiájának elnyelődése szempontjából az  emberi test 
modellezésére szolgáló tárgy, amely 30 cm átmérőjű, 1 g/cm3 sűrűségű, szövetegyenértékű szilárd anyagból 
áll (76,2 tömeg% oxigén, 11,1% szén, 10,1% hidrogén és 2,6% nitrogén);

30. INES-minősítés: az  események Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által létrehozott Nemzetközi Nukleáris 
Esemény Skála szerint végrehajtott kategorizálása, amelynek célja a lakosság és a szakmai szervezetek közötti 
tájékoztatás elősegítése, az engedélyes és a nukleáris biztonsági hatóság között egyeztetett formában jelezve 
az esemény biztonsági jelentőségét;

31. ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetése:  az ilyen berendezés birtoklása, üzembe helyezése, 
üzemeltetése, karbantartása vagy karbantartatása, továbbá az  üzemeltetésnek helyt adó létesítmény 
létesítése, üzemeltetése, karbantartása vagy karbantartatása;

32. kiemelt létesítmény: nukleáris létesítmény, uránbánya, radioaktívhulladék-tároló, A-szintű izotóplaboratórium;
33. javító intézkedés: sugárforrás eltávolítása vagy nagyságának (aktivitásának vagy mennyiségének) 

csökkentése, illetve a  besugárzási útvonalak megszüntetése vagy a  hatásuk mérséklése, fennálló sugárzási 
helyzetben egyébként előálló dózisok kivédése vagy csökkentése érdekében;

34. környezeti dózisegyenérték: a  környezeti kiterjedt sugárforrásokból eredő dózis az  ICRU gömb d mélységű 
pontjában; jele: H*(d);

35. környezeti monitorozás: a  környezetben jelen lévő radioaktív anyagokból eredő külső dózisteljesítmény 
folyamatos mérése, illetve a környezeti elemek radionuklid-koncentrációjának nyomon követése;

36. külső munkavállaló: sugárterhelésnek kitett olyan munkavállaló, beleértve a gyakornokokat és a tanulókat is, 
akit nem az engedélyes foglalkoztat és a tevékenységét sugárterhelésnek kitett területen végzi;

37. lakossági sugárterhelés: az egyéneket érő sugárterhelés, a foglalkozási és az orvosi sugárterhelés kivételével;
38. lekötött effektív dózis: jele E(t), mértékegysége a  sievert (Sv); az  egy adott bevitel következtében az  egyes 

szervekben és szövetekben lekötött HT(t) egyenértékdózisok megfelelő wT testszöveti tényezőkkel képzett 
súlyozott összege;

39. lekötött egyenértékdózis: azon egyenértékdózis-teljesítmény idő (t) szerinti integráltja, amely egy adott 
bevitel következtében egy adott személy T testszövetében, vagy szervében kialakul; jele HT(t); a dóziskorlátok 
betartása érdekében felnőttek esetében t  =  50 év, csecsemők és gyermekek esetében pedig a  70 éves 
korukig hátralévő idő;

40. fennálló sugárzási helyzet: hatósági beavatkozásra vonatkozó döntés idejében már fennálló sugárzási helyzet, 
amely nem igényli sürgős intézkedés bevezetését vagy korábban meghozott intézkedés fenntartását;

41. mentességi szint: az  e  rendeletben meghatározott és aktivitáskoncentrációban vagy összes aktivitásban 
kifejezett érték, melyet nem meghaladó mennyiségű a radioaktív anyag alkalmazása nem tartozik a rendelet 
hatálya alá;

42. minőségbiztosítás: azon tervezett és rendszeres tevékenységek összessége, amelyek annak biztosításához 
szükségesek, hogy egy szervezet, rendszer, rendszerelem vagy eljárás kielégítő módon, az  elfogadott 
normáknak megfelelően működjön;

43. minőségellenőrzés: tervezési, koordinációs, végrehajtási tevékenységek olyan csoportja, amelynek 
célja a  minőség fenntartása vagy javítása, és amely magában foglalja a  berendezések összes olyan 
teljesítményjellemzőjének előírt szintű ellenőrzését, értékelését és karbantartását, amely meghatározható, 
mérhető és ellenőrizhető;

44. munkahelyi monitorozás: a munkahelyeken lévő dózisteljesítmény folyamatos mérése, valamint a munkahely 
légterében és felületein lévő radioaktív koncentrációk nyomon követése;
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45. nem-orvosi képalkotással járó besugárzás: emberek olyan képalkotási célú szándékos besugárzása, amelyben 
a  besugárzás elsődlegesen nem a  besugárzásnak kitett személy egészségére gyakorolt kedvező hatást 
célozza;

46. normális sugárterhelés: sugárveszélyes munkahely rendeltetésszerű üzemeltetése vagy tevékenység 
szabályszerű végrehajtása során (ideértve a  karbantartást, az  ellenőrzést és a  leszerelést is) várható 
sugárterhelés, beleértve azokat a  még kezelhető, kisebb jelentőségű rendkívüli eseményeket is, amelyek 
normál üzemi körülmények között és az üzemeltetés közben várható helyzetekben bekövetkezhetnek;

47. orvosi radiológiai: orvosi diagnosztikai és sugárterápiás eljárásokkal (ide értve a  radiológiai diagnosztika, 
a nukleáris medicina, a sugárterápia és az intervenciós radiológia eljárásait), vagy az ionizáló sugárzás egyéb 
orvosi, tervezési, irányítási, ellenőrzési célú felhasználásaival kapcsolatos;

48. orvosi sugárterhelés: betegeket vagy tünetmentes személyeket az egészségük érdekében alkalmazott orvosi 
vagy fogorvosi diagnózis vagy kezelés részeként érő sugárterhelés, továbbá a  gondozókat és a  segítőket, 
valamint az orvosi vagy orvosbiológiai kutatásban részt vevő önkénteseket érő sugárterhelés;

49. óvintézkedés: a  javító intézkedésektől eltérő minden olyan intézkedés, amelynek célja, hogy elkerülhetővé 
tegye vagy mérsékelje azokat a  dózisokat, amelyek egy veszélyhelyzeti sugárzási helyzetből vagy egy 
fennálló sugárzási helyzetből ilyen intézkedés hiányában kialakulnának;

50. páciens: orvosi vizsgálatnak kitett beteg, vagy egészségének megóvása érdekében orvosi vizsgálaton 
megjelent tünetmentes személy;

51. potenciális sugárterhelés: olyan lehetséges sugárterhelés, amelynek bekövetkezése nem várható biztosan, de 
véletlen jellegű események vagy eseménysorok, így berendezés-meghibásodások vagy üzemeltetői hibák 
következményeiként felléphet;

52. radioaktív anyag alkalmazása: a  radioaktív anyag birtoklása, előállítása, termelése, feldolgozása, kezelése, 
tárolása, felhasználása, átadása, forgalomba hozatala és forgalmazása, szállításra való előkészítése, 
valamint radioaktív anyagot tartalmazó ionizáló sugárzást kibocsátó berendezés birtoklása, üzembe 
helyezése, üzemeltetése, karbantartása vagy karbantartatása, továbbá az  üzemeltetésnek helyt adó 
létesítmény létesítése, üzemeltetése, karbantartása vagy karbantartatása, a  nukleáris létesítmények 
és radioaktívhulladék-tároló létesítmények üzemeltetéséhez tartozó rendszerek és rendszerelemek és 
a  radioaktív hulladékok radioaktívhulladék-tárolóban történő feldolgozásával kapcsolatos tevékenységek 
kivételével;

53. radioaktív sugárforrás: olyan sugárforrás, amely a  radioaktivitás hasznosítása céljából radioaktív anyagot 
tartalmaz;

54. radon: a Rn-222 radionuklid, adott esetben a bomlástermékeit is beleértve;
55. radon-expozíció: a radon bomlástermékeiből származó sugárterhelés;
56. reprezentatív személy: olyan személy, aki a  népesség nagyobb sugárterhelésnek kitett egyedeire jellemző 

dózist kap, kivéve a szélsőséges vagy ritka szokásokkal bíró egyedeket;
57. sievert: az  egyenértékdózis és az  effektív dózis mértékegysége; jele Sv; egy sievert egy joule per 

kilogrammnak felel meg: 1 Sv = 1 J/kg;
58. sugárforrás: olyan anyag vagy berendezés, amely ionizáló sugárzás vagy radioaktív anyag kibocsátása révén 

sugárterhelést idézhet elő;
59. sugárforrás-tartó: komponensek olyan együttese, amelynek rendeltetése, hogy burkolattal biztosítsa 

a  sugárforrás környezettől való elzártságát, és amely nem a  sugárforrás szerves része, hanem arra szolgál, 
hogy a szállítás és a kezelés közben árnyékolást, mechanikus és termikus védelmet biztosítson;

60. sugárterápia: az ionizáló sugárzás gyógyító célú felhasználása, ideértve a terápiás célú nukleáris medicinát is;
61. sugárterhelés: valamely külső vagy belső sugárforrás hatására az  emberi szervezetben elnyelődő energia 

következtében kialakuló dózis;
62. sugárterhelésnek kitett munkavállaló: olyan személy, aki akár önfoglalkoztatóként, akár munkáltató 

foglalkoztatásában az  e  rendelet által szabályozott tevékenységek részeként sugárterheléssel járó munkát 
végez, és olyan dózisokat kaphat, amelyek túlléphetik a  lakossági sugárterhelésre vonatkozó dóziskorlátok 
valamelyikét;

63. sugárvédelem: az ionizáló sugárzások nem kívánt hatásai elleni védelem;
64. sugárvédelmi megbízott: az engedélyes által sugárvédelmi feladatok ellátásával és hatósági kapcsolattartással 

írásban megbízott személy;
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65. sugárvédelmi kategorizálás: sugárveszélyes tevékenységeknek az  alkalmazott radioaktív anyag és 
az ionizálós sugárzást létrehozó, radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés paraméterei alapján történt 
kategorizálása;

66. sugárveszélyes munkahely: a  sugárvédelmi hatósági szabályozás egysége, amelynek engedélyese vagy 
bejelentője az  atomenergia alkalmazója, amely a  felügyelt és ellenőrzött területet, az  ott alkalmazott 
radioaktív anyagokat, az  ott üzemeltetett ionizáló sugárzást kibocsátó, de radioaktív anyagokat nem 
tartalmazó berendezéseket, az ott végzett tevékenységet, az ott dolgozó munkavállalókat foglalja magába;

67. sugárveszélyes munkakör: sugárveszélyes tevékenység végzésével járó munkakör;
68. sugárveszélyes tevékenység: tervezett sugárzási helyzetként kezelt olyan emberi tevékenység, amely növelheti 

a sugárterhelésnek kitett munkavállalóknak valamely sugárforrásból származó sugárterhelését;
69. személyi dózisegyenérték: a  dózisegyenérték a  testfelület egy meghatározott pontja alatt  d  mélységben 

elhelyezkedő lágy testszövetben; jele Hp(d);
70. szennyeződés: radioaktív anyagok szándékolatlan vagy nemkívánatos jelenléte felületeken, illetve szilárd 

anyagokban, folyadékokban vagy gázokban vagy az emberi testen;
71. sztenderd értékek és összefüggések: a  Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság 116. sz. kiadványának 4. és 

5.  fejezetében ajánlott értékek és összefüggések a  külső sugárterhelésből származó dózisok becsléséhez, 
valamint az  Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság 119. sz. kiadványának 1. fejezetében ajánlott értékek és 
összefüggések a belső sugárterhelésből származó dózisok becsléséhez;

72. tárolás: radioaktív anyag –  ideértve a  kiégett fűtőelemeket is –, radioaktív sugárforrás vagy radioaktív 
hulladék valamely létesítményben való átmeneti elhelyezése a későbbi visszanyerés szándékával;

73. természetes sugárforrás: természetes, földi vagy kozmikus eredetű ionizáló sugárforrás;
74. tervezett sugárzási helyzet: sugárforrás tervezett működtetéséből, vagy a  besugárzási útvonalakat módosító 

emberi tevékenységből származó olyan sugárzási helyzet, amely embereket vagy a  környezetet érintő 
besugárzást, normális vagy potenciális sugárterhelést okoz;

75. veszélyhelyzet: olyan sugárforrással összefüggő szokatlan helyzet vagy esemény, amely azonnali intézkedést 
igényel annak érdekében, hogy mérsékeljék az  emberek egészségét és biztonságát, az  életminőséget, 
a  tulajdont vagy a  környezetet érintő súlyosan káros következményeket; illetve olyan veszély, amely ilyen 
súlyosan káros következményekkel járhat;

76. veszélyhelyzet-elhárítási terv: olyan terv, amely feltételezett események és a  vonatkozó forgatókönyvek 
alapján felvázolja a veszélyhelyzeti sugárzási helyzet esetén követendő megfelelő intézkedéseket;

77. veszélyhelyzet-kezelési rendszer: az  a  jogi vagy igazgatási keret, amely meghatározza a  veszélyhelyzeti 
felkészüléssel és elhárítással kapcsolatos felelősségi köröket és hatásköröket, valamint a  veszélyhelyzeti 
sugárzási helyzetben történő döntéshozatal szabályait;

78. veszélyhelyzeti foglalkozási sugárterhelés: veszélyhelyzeti sugárzási helyzetben a  veszélyhelyzeti 
munkavállalókat érő sugárterhelés;

79. veszélyhelyzeti munkavállaló: olyan személy, aki meghatározott feladatokat lát el veszélyhelyzet esetén, és aki 
a veszélyhelyzeti intézkedés során sugárterhelést kaphat;

80. veszélyhelyzeti sugárzási helyzet: egy veszélyhelyzet következtében kialakuló sugárzási helyzet;
81. végtagok: kéz, alkar, lábfej és boka;
82. vonatkoztatási szint: veszélyhelyzetben vagy fennálló sugárzási helyzetben olyan mértékű effektív dózis, 

egyenértékdózis vagy aktivitáskoncentráció, amelynek meghaladása az  adott sugárzási helyzetben nem 
kívánatos;

83. zárt sugárforrás: olyan radioaktív sugárforrás, amely a  radioaktív anyagot állandóan zárt tokozásban, vagy 
szorosan kötött szilárd formában tartja, hogy szabályszerű használat mellett radionuklidok ne juthassanak 
a környezetbe.

 (2) Az  (1) bekezdés 2., 12., 14., 17., 38. és 39. pontjában foglalt értelmező rendelkezésekhez kapcsolódó számításokra 
vonatkozó szabályokat a 2. melléklet tartalmazza.
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II. FEJEZET 
SUGÁRVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK

4. Indokoltság

5. § (1) Az ionizáló sugárzás alkalmazásának indokoltnak kell lennie.
 (2) A  fennálló sugárzási helyzetek vagy a  veszélyhelyzeti sugárzási helyzetek esetében az  óvintézkedés bevezetése 

indokolt, ha több előnnyel, mint káros következménnyel jár.
 (3) Minden olyan esetben el kell végezni az  ionizáló sugárzás alkalmazása, fennálló sugárzási helyzet vagy 

a  veszélyhelyzeti sugárzási helyzet esetében az  óvintézkedés indokoltságának felülvizsgálatát, amikor ezek 
hatásosságával vagy lehetséges következményeivel kapcsolatban lényeges új adatok, illetve más technikákra vagy 
technológiákra vonatkozó új információk válnak ismertté.

 (4) A foglalkozási és lakossági sugárterheléssel egyaránt járó tevékenységeknél az indokolást mind a foglalkozási, mind 
a lakossági csoportra el kell végezni.

 (5) Az orvosi sugárterheléssel járó tevékenységek indokolásakor figyelembe kell venni az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről szóló rendelet előírásait, 
a fogyasztási cikk esetében a 6. §-ban előírtak szerint kell eljárni. Nem-orvosi célú képalkotó tevékenységek esetén 
az indokolásnak a 47. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően kell történnie.

5. Tevékenységek tiltása

6. § (1) Tilos a  radioaktív anyagok szándékos hozzáadása élelmiszerek, takarmányok, játékok, ékszerek és kozmetikumok 
gyártása során, továbbá tilos az ilyen termékek forgalomba hozatala, behozatala és kivitele.

 (2) Tilos minden olyan tevékenység, amely egy fogyasztási cikkben, játékban vagy személyes használatú dísztárgyban 
az aktivitás olyan mértékű növelésével jár, ami következtében az összes aktivitás a forgalomba hozatal időpontjában 
sugárvédelmi szempontból nem elhanyagolható.

 (3) Tilos a (2) bekezdésben meghatározottak szerint megnövelt aktivitású termékek forgalomba hozatala, behozatala és 
kivitele.

 (4) Tilos olyan sugárvédelmi szempontból jelentőséggel bíró fogyasztási cikkek gyártása, forgalomba hozatala vagy 
a lakosság rendelkezésre bocsátása, amelyek tervezett felhasználása nem indokolt.

 (5) Amennyiben egy termék kapcsán felmerül, hogy e  rendelet 6.  §-a hatálya alá tartozik, a  forgalmazót az  OAH 
felszólíthatja kockázat-elemzést tartalmazó szakvélemény készítésére, melynek ki kell térnie
a) az aktivitás megnövelésével járó tevékenység szándékosságának megállapítása,
b) a hozzáadott radioaktív anyagtartalmának fizikai és kémiai tulajdonságai,
c) a termék kialakítása és az abban található radioaktív anyag hozzáférhetősége,
d) a termék teljes életciklusa során a rendeltetésszerű felhasználás módja és az abból származható besugárzási 

útvonalak és potenciális sugárterhelések,
e) az ésszerű körülmények között várható, nem rendeltetésszerű felhasználásból származó sugárterhelés,
f ) a termék várható használati élettartamát, helyes felhasználási módját, telepítését, karbantartását, javítását 

leíró útmutató, és
g) a végfelhasználó, fogyasztó tájékoztatását szolgáló címkéken található információ
vizsgálatára.

 (6) A  sugárvédelmi szakértő által készített szakvélemény alapján az  OAH engedélyezheti, megtilthatja, vagy további 
feltételekhez kötheti a termék kereskedelmi forgalomba hozatalát, illetve mentesítheti azt az Atv. hatálya alól.

6. Optimálás

7. §  A lakossági vagy foglalkozási sugárterhelésnek kitett személyek sugárvédelmét optimálni kell, azzal a  céllal, hogy 
a  személyi dózisok nagysága, a  sugárterhelés valószínűsége, valamint a  sugárterhelésnek kitett személyek száma 
az  aktuális műszaki ismereteket, valamint a  gazdasági és a  társadalmi tényezőket figyelembe véve az  ésszerűen 
elérhető legalacsonyabb legyen.
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7. Az optimálást segítő eszközök: a dózismegszorítások és a vonatkoztatási szintek

8. § (1) A  foglalkozási sugárterhelés optimálása érdekében kiemelt létesítmények, továbbá az  I. sugárvédelmi 
kategóriába tartozó radioaktív anyagok alkalmazása esetén a  sugárvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű 
munkafolyamatok elvégzéséből eredő foglalkozási sugárterhelésre vonatkozó dózismegszorításokat kell 
megállapítani. A dózismegszorítást az engedélyes, külső munkavállalók esetében a munkáltató és az atomenergia 
érintett alkalmazója együttesen állapítja meg.

 (2) A lakossági sugárterhelés optimálása érdekében kiemelt létesítmény esetén a lakossági sugárterhelésre vonatkozó 
dózismegszorítást az  engedélyes javaslata alapján az  OAH engedélyezi. A  dózismegszorítást a  lakosságot érintő 
valamennyi engedélyezett tevékenységből és fennálló sugárzási helyzetből eredő dózisok összegére vonatkozó 
dóziskorlát figyelembe vételével kell megállapítani.

 (3) A dózismegszorításokat egy megfelelően meghatározott, adott időtartam során kapott, személyre vetített effektív 
vagy egyenértékdózisokként kell megállapítani.

9. § (1) A  veszélyhelyzeti sugárzási helyzetekre és fennálló sugárzási helyzetekre irányadó vonatkoztatási szintek 
az alábbiak:
a) az effektív dózisban kifejezett vonatkoztatási szint

aa) fennálló sugárzási helyzetekben évenként 1 mSv,
ab) veszélyhelyzeti sugárzási helyzetekben 100 mSv,

b) a veszélyhelyzet lezajlása és a  további óvintézkedések szükségtelenné vagy lehetetlenné válása után 
veszélyhelyzeti sugárzási helyzetről fennálló sugárzási helyzetre 3  mSv/év alatti effektívdózis-teljesítmény 
esetén lehet áttérni,

c) fennálló sugárzási helyzetben az  1 mSv/évet meghaladó sugárterhelések, veszélyhelyzetben a  20 mSv-et 
meghaladó sugárterhelések esetében tájékoztatni kell az egyes személyeket az őket érő sugárterhelésekről.

 (2) A  védelem optimálása során elsősorban a  vonatkoztatási szint feletti sugárterheléseket kell előtérbe helyezni, de 
annak végrehajtását a vonatkoztatási szint alatt is folytatni kell.

 (3) A  radon-expozícióval járó fennálló sugárzási helyzetekre irányadó vonatkoztatási szinteket a  lakosság tagjaira 
a  49.  §, a  munkavállalókra pedig a  25.  § (1)  bekezdés d)  pont dd)  alpontja határozza meg, a  vonatkoztatási szint 
mindkét esetben a radon levegőben mérhető éves átlagos aktivitáskoncentrációja.

8. Dóziskorlátozás

10. §  Tervezett sugárzási helyzetben egy adott személy által kapott dózisok összege nem haladhatja meg foglalkoztatás 
esetén a  foglalkozási sugárterhelést vagy a  lakosság tagjai tekintetében a  lakossági sugárterhelés esetére 
megállapított dóziskorlátokat.

9. A sugárterhelésnek kitett munkavállalókra vonatkozó korlátok

11. §  Tizenhatodik életévüket be nem töltött személyek nem oszthatók be olyan feladatra, amelyben sugárterhelésnek 
lennének kitéve. A tizenhat és tizennyolc év közti korú gyakornokokra és tanulókra a 14. § (2) és (3) bekezdésben 
ismertetett speciális korlátozások vonatkoznak.

12. § (1) A (2) bekezdésben előírt dóziskorlátok alkalmazandók a munkavállalóknak az összes engedélyezett tevékenységből 
eredő éves foglalkozási sugárterheléseinek összegére, a  25.  § (1)  bekezdés d)  pont dd)  alpontja értelmében 
bejelentési kötelezettség alá eső munkahelyeken előforduló foglalkozási radon-expozícióra, valamint a  9.  § 
(1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjával összhangban a  fennálló sugárzási helyzetekből adódó egyéb foglalkozási 
sugárzási helyzetekre.

 (2) A  foglalkozási sugárterhelésre vonatkozó effektívdózis-korlát évi 20  mSv. Indokolt körülmények között az  OAH 
egy-egy évben ennél nagyobb, de legfeljebb 50  mSv nagyságú effektív dózist is engedélyezhet, amennyiben 
bármely egymást követő öt évben – azokat az éveket is ideértve, amikor a korlátot meghaladták – az éves átlagos 
dózis nem haladja meg a 20 mSv értéket.

 (3) A (2) bekezdésben megállapított effektívdózis-korlátok mellett az egyenértékdózisokra a következő korlátokat kell 
alkalmazni:
a) a szemlencse egyenértékdózis korlátja évi 20 mSv,
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b) a bőrfelületre meghatározott egyenértékdózis korlátja évi 500 mSv, amely a bőrfelület tetszőleges 1 cm²-es 
területére számított átlagos dózisra vonatkozik, a sugárzásnak kitett teljes felület nagyságától függetlenül,

c) a végtagok egyenértékdózis korlátja évi 500 mSv.

13. §  A várandós vagy csecsemőt szoptató munkavállaló az  erről a  tényről történő, az  engedélyesnek – vagy külső 
munkavállaló esetében a munkáltatónak – címzett tájékoztatásának időpontjától kezdődően nem foglalkoztatható 
sugárveszélyes munkakörben.

14. § (1) A  tizennyolcadik életévüket betöltött gyakornokokra és tanulókra, akiknek tanulmányaik során kötelezően 
sugárforrásokkal kell dolgozniuk, a  foglalkozási sugárterhelésre vonatkozóan a  12.  § (2) és (3)  bekezdésében 
meghatározott dóziskorlátokkal megegyező dóziskorlátok vonatkoznak.

 (2) A  tizenhatodik életévüket betöltött, de tizennyolc évesnél fiatalabb gyakornokokra és tanulókra, akiknek 
tanulmányaik során kötelezően sugárforrásokkal kell dolgozniuk, az effektívdózis-korlát évi 6 mSv.

 (3) A  (2)  bekezdésben megállapított effektívdózis-korlátokon túl az  egyenértékdózisokra a  következő korlátokat kell 
alkalmazni:
a) a szemlencsére meghatározott egyenértékdózis éves korlátja 15 mSv,
b) a bőrfelületre meghatározott egyenértékdózis korlátja évi 150 mSv, amely a bőrfelület tetszőleges 1 cm²-es 

területére számított átlagra vonatkozik, a sugárzásnak kitett teljes felület nagyságától függetlenül;
c) a végtagok egyenértékdózis korlátja évi 150 mSv.

 (4) Az  (1) és (2)  bekezdés hatálya alá nem tartozó gyakornokokra és tanulókra a  lakosság tagjaira a  16.  §-ban 
meghatározott lakossági dóziskorlátok vonatkoznak.

15. § (1) Veszélyhelyzetben a baleset következményeinek elhárításában részt vevő személyekre a dóziskorlát 50 mSv effektív 
dózis. Az  érintettek közül kivételt képez ez  alól a  népesség jelentős sugárterhelésének megakadályozásában és 
életmentésben részt vevő személy. A személyek felkészítését és tevékenységük megtervezését úgy kell végrehajtani, 
hogy a  várható sugárterhelésük a  100 mSv effektív dózist, az  életmentésben részt vevő személy sugárterhelése 
a 250 mSv effektív dózist ne haladja meg.

 (2) A munkáltató gondoskodik az elhárítási műveletekkel kapcsolatos óvintézkedésekről.
 (3) Az elhárításba fogamzóképes nő, tanuló vagy gyakornok nem vonható be.
 (4) A  veszélyhelyzeti munkavállalók, akiket az  általuk elvégzendő feladat következtében 100 mSv-nél nagyobb 

effektív dózis érhet, előzetesen világos és teljes körű tájékoztatást kell kapjanak a  munkáltatótól annak egészségi 
kockázatairól és a rendelkezésre álló védelmi intézkedésekről.

 (5) Ha az  elhárítás során 100 mSv-nél nagyobb effektív dózis várható, az  elhárítási feladatok csak önkéntesen 
végezhetők.

 (6) Veszélyhelyzeti foglalkozási sugárterhelés esetén a  veszélyhelyzeti munkavállalókat monitoringnak kell alávetni, 
vagy a személyi dózisukat más módon kell meghatározni.

 (7) Veszélyhelyzeti munkavállaló csak akkor utasítható veszélyhelyzeti elhárítási tevékenységre, ha a munkaköri orvosi 
alkalmassági vizsgálaton bebizonyosodott, hogy a  munkavállaló fiziológiai és pszichés szempontból is alkalmas 
fokozott stresszhelyzetben a védőfelszerelések használatával történő munkavégzésre. Ha a legutóbbi ilyen vizsgálat 
óta a  munkavállaló egészségi állapotában olyan változás állt be, amely miatt kérdésessé válhat a  veszélyhelyzeti 
feladatainak ellátása, akkor haladéktalanul köteles jelentkezni a  fenti célú felülvizsgálatra. A  veszélyhelyzeti 
feladatok ellátására alkalmatlanná vált munkavállalót a  munkáltató köteles azonnal felmenteni a  veszélyhelyzeti 
feladatok ellátásának kötelezettsége alól.

 (8) Azoknak a  veszélyhelyzeti munkavállalóknak a  részére, akik esetén nem zárható ki, hogy veszélyhelyzet-elhárítási 
tevékenységük során a  szervezetüket ért sugárterhelések összege meghaladhatja a  100 mSv effektív dózist, 
a munkáltatójuk
a) intézkedik, hogy bekerüljenek a teljes élettartamra vonatkozó egészségügyi követési rendszerbe,
b) a megjelenéshez szükséges költségek fedezését is beleértve feltétel nélkül biztosítja, hogy az egészségügyi 

követés részét képező vizsgálatokon, kezeléseken (a  továbbiakban e  § vonatkozásában együtt: vizsgálat) 
megjelenhessenek.

 (9) Ha a vizsgálat időtartama nem számít betegállománynak és az egészségügyi követés részét képező vizsgálatokon 
történő megjelenés a munkáltatónál érvényes munkaidőben történik, a vizsgálatok és a vizsgálatokhoz szükséges 
utazás időtartamát a munkáltató köteles rendes munkaidőben eltöltött munkaként elszámolni.
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10. A lakossági sugárterhelésre vonatkozó dóziskorlátok

16. § (1) A  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott lakossági dóziskorlátok a  lakosság tagjait egy adott év során az  összes 
jóváhagyott tevékenységből érő sugárterhelések összegére érvényesek.

 (2) A lakossági sugárterhelésre vonatkozó effektívdózis-korlát évi 1 mSv.
 (3) A (2) bekezdésben említett dóziskorláton túl az egyenértékdózisra a következő korlátokat kell alkalmazni:

a) a szemlencse egyenértékdózis korlátja évi 15 mSv, valamint
b) a  bőrfelületre meghatározott egyenértékdózis korlátja évi 50  mSv, amely a  bőrfelület tetszőleges 1 cm²-es 

területére számított átlagra vonatkozik, a sugárzásnak kitett teljes felület nagyságától függetlenül.

11. Az effektív dózis és az egyenértékdózis becslése

17. §  Az effektív dózisok és az egyenértékdózisok becslése során a sztenderd értékeket és összefüggéseket kell használni.

III. FEJEZET 
SUGÁRVÉDELMI KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS

18. §  Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenységet csak megfelelő fokozatú sugárvédelmi képzettséggel 
és a  tevékenységének gyakorlásához szükséges, jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező 
személy végezhet.

12. Képzettségi követelmények

19. § (1) Legalább alapfokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik
a) sugárveszélyes tevékenységhez kapcsolódó munkakört töltenek be, de sugárforrással nem dolgoznak,
b) olyan létesítmények vezetői és munkavállalói, ahol nagy valószínűséggel előfordulhat, hogy hatósági 

felügyelet alatt nem álló sugárforrást találnak vagy dolgoznak fel,
c) a jelentősebb szállítási csomópontok – így különösen a határvámhivatalok – vezetői és munkavállalói,
d) a  veszélyhelyzeti munkavállalók azon csoportjába tartoznak, akik védelmi intézkedések végrehajtásában 

működnek közre, vagy
e) az  egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének 

védelméről rendelet szerint erre kötelezettek.
 (2) Legalább bővített fokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik

a) az  ionizáló sugárzást alkalmazó ipari-, orvosi radiológiai munkaterületen sugárforrással dolgoznak, 
a sugárforrást önállóan kezelik, illetőleg ilyen munkakört felügyelnek, illetve

b) a veszélyhelyzeti munkavállalók azon csoportjába tartoznak, akik veszélyhelyzeti sugárzási helyzet 
értékelésében működnek közre.

 (3) Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik
a) „A” kategóriájú munkavállalók alkalmazását igénylő feladatok végrehajtását vezető vagy felügyelő személyek,
b) sugárveszélyes munkahelyek sugárvédelmét tervezik, vagy az  ilyen terveket sugárvédelmi szempontból 

elbírálják,
c) egészségügyi munkahelyen ionizáló sugárzást alkalmazó terápiás eljárást terveznek, irányítanak, illetőleg 

sugárvédelmi szempontból felügyelnek,
d) a sugárveszélyes munkahelyek hatósági ellenőrzését végzik,
e) sugárvédelmi szakértői tevékenységet folytatnak,
f ) sugárvédelmi tanfolyamokon oktatnak és vizsgáztatnak,
g) veszélyhelyzet-kezelési tervek kidolgozásáért, elbírálásáért felelős személyek,
h) olyan veszélyhelyzeti munkavállalók, akik sugárvédelmi intézkedések előzetes kidolgozásában-

megalapozásában működnek közre, vagy
i) olyan veszélyhelyzeti munkavállalók, akik védelmi intézkedések végrehajtására adhatnak utasítást.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 209. szám 28063

13. A képzettség megszerzésének és igazolásának módja

20. § (1) Alapfokozatú sugárvédelmi képzettség szerezhető és igazolható alapfokozatú sugárvédelmi képzésen való 
részvétellel és eredményes vizsga letételével.

 (2) Bővített fokozatú sugárvédelmi képzettség szerezhető és igazolható
a) középfokú oktatási intézményben ha a  diák a  külön nevesített és az  intézmény oktatási tematikájában 

szereplő sugárvédelem témájú tárgyból eredményes vizsgát tett,
b) bővített fokozatú sugárvédelmi képzésen való részvétellel és eredményes vizsga letételével,
c) felsőfokú oktatási intézményben, ha a  hallgató a  külön nevesített és az  intézmény oktatási tematikájában 

szereplő sugárvédelem témájú tárgyat felvette, és abból eredményes vizsgát tett,
d) felsőfokú oktatási intézményben, ha a  hallgató záróvizsgán a  sugárvédelem témájú tárgyból eredményes 

vizsgát tett,
e) posztgraduális képzés során, ha a hallgató a sugárvédelem témájú tárgyból eredményes vizsgát tett.

 (3) Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzettség szerezhető és igazolható átfogó fokozatú sugárvédelmi képzésen, 
amennyiben a jelentkező a képzésen részt vett és eredményes vizsgát tett.

 (4) Valamennyi sugárvédelmi képzettségi igazolás az eredményes vizsga letételétől számított 5 évig hatályos. A hatály 
lejárta előtt gondoskodni kell a képzettség megújításáról.

 (5) A  sugárvédelmi képzettség megújítása az  időközben tett újabb sugárvédelmi képzettséget adó képzésen, vagy 
továbbképzésen való részvétellel, és az azon tett eredményes vizsgával igazolható. Továbbképzésen csak az vehet 
részt, aki hatályos sugárvédelmi képzettséggel rendelkezik, vagy legutóbbi képzettségnek hatálya 1 éven belül 
járt le.

 (6) A  sugárvédelmi képzettséget igénylő munkahelyeken dolgozók esetében a  sugárvédelmi képzettség 
megszerzéséhez és megújításához szükséges képzések és vizsgáztatások költségei az  engedélyest, külső 
munkavállalók esetében a munkáltatót terhelik.

 (7) Amennyiben a  munkavállaló kifejezetten sugárvédelemmel összefüggő tevékenységet (beleértve a  kutatást 
is) folytat, az  engedélyes kezdeményezheti az  OAH-nál a  munkavállaló továbbképzésben való részvétel nélküli 
vizsgázásának lehetővé tételét.

 (8) Az OAH által jóváhagyott sugárvédelmi képzések tematikai követelményeit a 4. melléklet részletezi.
 (9) A  követelményeknek megfelelő fokozatú sugárvédelmi képzettség meglétéért, valamint annak nyilvántartásáért 

az  engedélyes felel. Külső munkavállalók esetén a  nyilvántartás a  munkáltató feladata, a  sugárveszélyes 
munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt az  érintett munkavállalókra vonatkozó igazolásokat 
az engedélyesnek be kell mutatni.

 (10) A  sugárvédelmi képzettséggel nem rendelkező munkavállaló a  tevékenységnek megfelelő sugárvédelmi 
képzettséggel rendelkező munkavállaló felügyelete mellett a  megfelelő képzettség megszerzéséig, de legfeljebb 
egy évig végezhet sugárveszélyes tevékenységet.

 (11) Sugárvédelmi képzettségét külföldön megszerzett munkavállaló képzettségét külföldön kiállított angol nyelvű, 
vagy hivatalosan magyar nyelvre fordított okirattal is igazolhatja.

14. Képzésekkel, továbbképzésekkel szemben támasztott követelmények

21. § (1) Az  alapfokozatú képzésen és továbbképzésen az  oktatást egyetlen oktató is végezheti. A  bővített fokozatú 
képzésen és továbbképzésen az oktatást legalább két, átfogó fokozatú képzésen és továbbképzésen legalább négy 
– témakörönként kiválasztott – oktató végezheti.

 (2) A  sugárvédelmi képzést és továbbképzést vizsga zárja. A  vizsgát vizsgabizottság előtt kell letenni. A  bővített és 
átfogó fokozatú képzést és továbbképzést írásbeli és szóbeli, vagy csak szóbeli vizsga zárja. A vizsgabizottság tagjai 
a vizsgabizottság elnöke, és legalább egy oktató.

 (3) A vizsgabizottság elnökét a sugárvédelmi szakértők közül az OAH jelöli ki.
 (4) Az  oktatókat és a  vizsgaelnököt tiszteletdíj és utazási költségtérítés illeti meg, amelynek kifizetése az  oktatás 

szervezőjének a  feladata. A  vizsgaelnök tiszteletdíja vizsgázónként a  közszolgálati tisztviselői illetményalap egy 
huszada.

 (5) A  vizsga sikeres teljesítését a  képzés, továbbképzés szervezője által kiadott bizonyítvány igazolja. 
A bizonyítványnak a képzés, továbbképzés fokozatát és a vizsgázó természetes személyazonosító adatait, valamint 
társadalombiztosítási azonosító jelét kell tartalmaznia. A  bizonyítvány kiállítása díjmentes, annak költségei 
a vizsgáztatással kapcsolatos költségek részét képezik.
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 (6) A  képzés, továbbképzés teljesítéséről, valamint a  vizsgáztatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A  jegyzőkönyvet 
a  vizsgabizottság elnökének kell aláírnia. A  jegyzőkönyvet a  képzés, továbbképzés szervezője köteles 5 évig 
megőrizni.

IV. FEJEZET 
AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK ÉS A MUNKAVÁLLALÓK KÖTELEZETTSÉGEI

15. A foglalkoztatás követelményei

22. § (1) A  sugárterhelésnek kitett munkavállalók sugárvédelmét biztosító intézkedések értékeléséért és végrehajtásáért 
az engedélyes felelős.

 (2) A  sugárveszélyes munka végzéséhez – a  (3) és (4)  bekezdésben foglaltak kivételével –egyidejűleg legalább két 
munkavállaló jelenléte szükséges, akik közül legalább az egyik
a) megfelelő szakmai és sugárvédelmi képesítéssel rendelkezik, és
b) felelős a sugárvédelmi előírások betartásáért.

 (3) Ha a munkavégzés felügyelete kép- és hangátvitelt biztosító távfelügyelettel megoldható, a sugárveszélyes munkát 
megfelelő szakmai és sugárvédelmi képzettségű munkavállaló egyedül is végezheti.

 (4) Orvosi célú röntgendiagnosztikai átvilágítást megfelelő szakmai és sugárvédelmi képzettségű orvos vagy felelős 
egészségügyi szakember egyedül végezhet.

 (5) Az engedélyes felelőssége kiterjed
a) a munkavállalók egyéni védőeszközzel való ellátására,
b) a munkavállalók sugárzás jellegének megfelelő dozimetriai felügyeletére, és
c) minden ellenőrzött területen végzett tevékenység esetében a  személyi dozimetriai adatok helyszíni 

leolvasására, illetve a  hatósági doziméterek kiolvasására a  Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatban 
(a továbbiakban: MSSZ) meghatározott gyakorisággal, valamint a mért adatok feljegyzésére.

 (6) Az (1) és (5) bekezdésben meghatározott előírások akkor is érvényesek, ha a munkahelyükön radon-expozíciónak 
kitett személyek esetében fennáll a lehetősége a vonatkozási szint túllépésének.

 (7) A munkáltatók figyelembe veszik az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartásból származó, a munkavállalóikat 
esetlegesen ért vagy érő, egy másik munkáltatónak vagy az  engedélyesnek a  felelősségi körébe tartozó 
sugárterheléssel kapcsolatos információkat.

 (8) Az (1)–(7) bekezdés előírásai az önfoglalkoztatók és az önkéntes munkát végzők védelmére is vonatkoznak.

23. § (1) Az  engedélyes külső munkavállalót ellenőrzött területen való munkavégzésre csak a  külső munkavállaló 
munkáltatójával kötött szerződés alapján foglalkoztathat.

 (2) A külső munkavállalót a sugárveszélyes munkahelyen végzett munkája során ugyanolyan védelem illeti meg, mint 
az engedélyes saját munkavállalóit, amelynek biztosítása az engedélyes a felelőssége.

 (3) Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy a sugárveszélyes munkahelyen munkát végző külső munkavállaló 
rendelkezik a  megfelelő sugárvédelmi képzettséggel, valamint az  adott munkaterületre vonatkozó speciális 
sugárvédelmi ismeretekkel.

 (4) Az engedélyes felelőssége a veszélyhelyzetben a  létesítmény területére segítségnyújtásra behívott veszélyhelyzeti 
külső munkavállalók sugárvédelme.

 (5) Szennyezett földterület rekultivációjában, épület vagy más építmény dekontaminálásában részt vevő külső 
munkavállaló esetében a személyek sugárvédelmének a felelőssége – amennyiben a felek előzetesen írásban ettől 
eltérően meg nem állapodnak – a rekultivációért, vagy dekontaminálásért felelős intézményé.

 (6) Külső munkavállaló külföldön csak megfelelő egyéni dozimetriai ellenőrzési igazolás birtokában végezhet 
ellenőrzött területen munkát.

 (7) A külföldön dolgozó külső munkavállaló a tevékenységének befejezésével az egyéni dozimetriai adatait az egyéni 
dozimetriai ellenőrzési igazolásba bejegyezteti. A  bejegyzett adatokat a  külföldön történő munkavégzés 
befejezését követő legkésőbb 15 napon belül bejelenti az  Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartásnak és 
a munkáltatójának.

24. § (1) Az engedélyesnek biztosítania kell, hogy a 18. életévüket betöltött gyakornokok és tanulók munkavégzési feltételei 
és a sugárvédelmük az „A” vagy „В” kategóriába tartozó munkavállalókéval azonosak legyenek.
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 (2) Az engedélyesnek biztosítania kell, hogy a 16. életévüket betöltött, de 18. életévüket be nem töltött gyakornokok és 
tanulók munkavégzési feltételei és a sugárvédelme a „В” kategóriába tartozó munkavállalókéval azonos legyen.

16. Atomenergia alkalmazásának sugárvédelmi kategorizálása

25. § (1) Az  atomenergia alkalmazása az  alkalmazott radioaktív anyag veszélyessége, tervezett alkalmazása, a  tervezett 
alkalmazási körülményektől eltérő események jellege, továbbá baleseti állapotban fellépő potenciális 
következmények alapján, a veszélyessége szerint csökkenő sorrendben az alábbiak szerint sorolható be:
a) kiemelt sugárvédelmi kategóriába tartozik a kiemelt létesítmények üzemeltetése,
b) I. sugárvédelmi kategóriába tartozik:

ba) az atomenergia alkalmazása körében a  fizikai védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, 
jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX.  19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Fizvr.) 1.  melléklete szerint 1. kategóriába tartozó radioaktív sugárforrás vagy radioaktív hulladék 
alkalmazása,

bb) a Fizvr. 1. melléklete szerint 1. kategóriába tartozó radioaktív anyagot tartalmazó ionizáló sugárzást 
kibocsátó berendezés előállítása, üzemeltetése, forgalomba hozatala és forgalmazása, üzletszerű 
karbantartása,

bc) az MSZ 62-7:2011 szabvány szerinti B-szintű ipari izotóplaboratóriumok üzemeltetése, vagy
bd) az MSZ 62-7:2011 szabvány szerinti II. és III. típusú orvosi izotóplaboratóriumok üzemeltetése,
be) teleterápiás, brachyterápiás (afterloading), izotópterápiás munkahely,

c) II. sugárvédelmi kategóriába tartozik:
ca) a Fizvr. 1.  melléklete szerint 2. és 3. kategóriába tartozó radioaktív sugárforrás vagy radioaktív 

hulladék alkalmazása, kivéve a bc) alpontot,
cb) a Fizvr. 1.  melléklete szerint 2. és 3. kategóriába tartozó radioaktív anyagot tartalmazó ionizáló 

sugárzást kibocsátó berendezés üzemeltetése, előállítása, forgalomba hozatala és forgalmazása, 
üzletszerű karbantartása,

cc) az MSZ 62-7:2011 szabvány szerinti C-szintű ipari izotóplaboratórium üzemeltetése, vagy
cd) az MSZ 62-7:2011 szabvány szerinti I. típusú orvosi izotóplaboratórium üzemeltetése,
ce) brachyterápiás (implantációs) orvosi terápiás munkahely,
cf ) nukleáris képalkotó munkahely,

d) III. sugárvédelmi kategóriába tartozik:
da) a Fizvr. 1.  melléklete szerint 4. és 5. kategóriába tartozó radioaktív anyag (úgymint radioaktív 

sugárforrás vagy radioaktív hulladék) alkalmazása, kivéve a bc), ce), cf ) alpontokat,
db) a Fizvr. 1.  melléklete szerint 4. és 5. kategóriába tartozó radioaktív anyagot tartalmazó ionizáló 

sugárzást kibocsátó berendezés üzemeltetése, előállítása, forgalomba hozatala és forgalmazása, 
üzletszerű karbantartása,

dc) az olyan munkahely, ahol az átlagos évi radon-koncentráció meghaladja a munkahelyekre érvényes, 
a 49. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vonatkoztatási szintet,

dd) a természetben előforduló, nem nukleáris radioaktív anyagokat feldolgozó – esetenként 
a feldolgozás következtében dúsító – tevékenység,

de) a  nem orvosi radiológiai berendezés felhasználásával végzett nem-orvosi célú képalkotó 
tevékenység.

 (2) Az  üzemeltetett ionizáló sugárzást kibocsátó, radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés tervezett 
alkalmazására és üzemeltetésére, a  tervezett üzemeltetési körülményektől eltérő eseményekre, továbbá baleseti 
állapotban fellépő potenciális következményekre tekintettel történő sugárvédelmi szempontú kategorizálását 
az 5. melléklet tartalmazza.

 (3) Amennyiben az  atomenergia alkalmazója a  sugárveszélyes munkahelyen több, I., II. vagy III. kategóriába tartozó 
tevékenységet is végez, akkor a  legveszélyesebb tevékenység szerinti besorolásra vonatkozó előírásokat kell 
teljesítenie.
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17. Munkaterületek besorolása és felügyelete

26. § (1) Az atomenergia alkalmazója az adott sugárveszélyes munkahelyen vagy munkaterületen szükség szerint – a várható 
éves dózisokra és a  lehetséges sugárterhelések valószínűségére és nagyságára vonatkozóan elvégzett értékelés 
alapján – felügyelt területeket és azon belül ellenőrzött területeket határoz meg.

 (2) Az ellenőrzött és a felügyelt terület kijelölését rendszeresen, továbbá a sugárvédelmet érintő változások esetén felül 
kell vizsgálni.

 (3) Az  atomenergia alkalmazója köteles rendszeresen felülvizsgálni a  munkafeltételeket az  ellenőrzött és a  felügyelt 
területeken.

27. § (1) Ellenőrzött területként kell meghatározni azt a munkaterületet,
a) ahol a  tevékenységből adódóan az  évi egyéni sugárterhelés meghaladhatja az  1 mSv effektív dózist, 

a  szemlencse esetében a  15 mSv egyenértékdózist, a  bőr és a  végtagok esetében a  12.  § (3)  bekezdésben 
meghatározott egyenértékdózis-korlátok 10%-át, vagy

b) ahol a radioaktív szennyeződés terjedését vagy az esetleges sugárterhelés valószínűségét korlátozni kell.
 (2) Az  ellenőrzött területen a  sugárterhelés korlátozásának és az  esetleges veszélyhelyzeti sugárterhelés 

valószínűségének csökkentése érdekében, illetve radioaktív szennyeződés terjedésének megakadályozása céljából 
a következő sugárvédelmi intézkedéseket és biztonsági előírásokat kell betartani:
a) az ellenőrzött terület határait egyértelműen ki kell jelölni, a bejáratot a sugárveszélyre, a sugárforrás jellegére 

és a kockázatra utaló jelzéssel és felirattal, valamint a munkaterület, illetve munkahely megnevezésével kell 
ellátni,

b) a  páciens, a  gondozó és a  segítő kivételével az  ellenőrzött területre csak olyan személy belépését szabad 
lehetővé tenni, aki az ellenőrzött területre vonatkozó sugárvédelmi szabályokat ismeri,

c) különleges intézkedéseket kell alkalmazni azon a  területen, ahol fennáll a  radioaktív szennyeződés 
terjedésének jelentős kockázata; ezeknek a  különleges intézkedéseknek ki kell terjedniük a  személyek 
és az  áruk be- és kiléptetésére, valamint az  ellenőrzött terület és adott esetben a  szomszédos terület 
szennyeződésének monitorozására,

d) a  radiológiai kockázatok jellegét és nagyságát figyelembe véve meg kell szervezni az  ellenőrzött terület 
sugárvédelmi felügyeletét, hitelesített műszerekkel történő sugárvédelmi ellenőrzését,

e) a  radiológiai kockázatokhoz és az  érintett műveletekhez igazodó, az  MSSZ-ben rögzített munkahelyi 
utasításokat kell meghatározni,

f ) a munkavállalót megfelelő személyi védőfelszereléssel kell ellátni, valamint
g) az  ellenőrzött területen – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – csak az  atomenergia alkalmazásával 

összefüggő tevékenység végezhető, és csak a tevékenységekhez szükséges eszköz vagy anyag tartható.
 (3) A (2) bekezdés g) pontjában foglalt tilalom alól kivételt képez

a) az ipari radiográfia, ahol – indokolt esetben – időben elkülönítve más jellegű anyagvizsgálatok is végezhetők, 
valamint

b) az egészségügyi szolgáltató tevékenység.
 (4) A  (2)  bekezdésben felsorolt előírások bevezetése és végrehajtása során az  atomenergia alkalmazója figyelembe 

veszi a sugárvédelmi szakértőtől kapott észrevételeket.

28. § (1) A felügyelt területen a 27. § (2) bekezdésében meghatározott különleges sugárvédelmi intézkedések és biztonsági 
szabályok alkalmazására szabályos körülmények között nincs szükség.

 (2) A felügyelt területre vonatkozó követelmények:
a) a  radiológiai kockázatok jellegét és nagyságát figyelembe véve meg kell szervezni a  felügyelt terület 

sugárvédelmi felügyeletét, hitelesített műszerekkel történő sugárvédelmi ellenőrzését,
b) a felügyelt terület bejáratát a sugárveszélyre és a sugárforrás jellegére, a munkaterület, valamint a munkahely 

megnevezésére utaló jelzéseket és feliratokat kell elhelyezni,
c) a sugárvédelmi megbízott döntésétől függően a sugárforrásokkal összefüggő radiológiai kockázatokhoz és 

az érintett műveletekhez igazodó munkahelyi utasításokat kell meghatározni,
d) a  sugárvédelmi megbízott döntésétől függően, a  munkahelyen végezhető tevékenységek, a  tárolható 

eszközök, anyagok köre korlátozható,
e) ahol a  felügyelt területen belül a  napi munkaidő felét meghaladó időtartamban 20  μSv/h-nál nagyobb 

környezeti dózisegyenérték-teljesítmény, vagy besugárzásonként 50  μSv-nél nagyobb környezeti 
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dózisegyenérték fordulhat elő, de az ellenőrzött területté nyilvánítás nem indokolt, a területre való véletlen 
belépést meg kell akadályozni.

 (3) A  (2)  bekezdésben felsorolt követelmények teljesítése során az  atomenergia alkalmazója figyelembe veszi 
a sugárvédelmi szakértőtől kapott tanácsokat.

29. § (1) Az  atomenergia alkalmazójának a  feladata, hogy a  27.  § (2)  bekezdés d)  pontja és a  28.  § (2)  bekezdés a)  pontja 
értelmében a munkahelyeken végzett sugárvédelmi felügyelet adott esetben kiterjedjen
a) a  környezeti dózisegyenérték-teljesítmény vagy személyi-dózisegyenérték teljesítmény mérésére, az  adott 

sugárzás jellegének és minőségének megjelölésével, és
b) a  szennyező radionuklidok légköri aktivitáskoncentrációjának és felületi szennyezettségének mérésére, 

a radionuklidok jellegének, valamint fizikai és kémiai állapotának megjelölésével.
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések eredményeiről nyilvántartást kell vezetni, és az eredményeket szükség 

szerint fel kell használni a személyi dózisok becslésében.

18. A sugárterhelésnek kitett munkavállalók kategóriákba sorolása és személyi monitorozás

30. § (1) A  sugárterhelésnek kitett munkavállalók a  dozimetriai ellenőrzés és a  sugárvédelmi monitorozás szempontjából 
az alábbi kategóriákba sorolandók:
a) „A” kategória: azok a sugárterhelésnek kitett munkavállalók, akiknek a sugárterhelése meghaladhatja az évi 

6 mSv effektív dózist, vagy a szemlencsére nézve az évi 15 mSv, vagy a bőrre vagy a végtagokra nézve az évi 
150 mSv egyenértékdózist,

b) „В” kategória: azok a sugárterhelésnek kitett munkavállalók, akik nem tartoznak az „A” kategóriába.
 (2) Az  engedélyes – külső munkavállalók esetében a  munkáltató – az  egyes munkavállalók alkalmasságáról és 

besorolásáról azok munkába állását megelőzően dönt. E besorolást a munkahelyi feltételek és az orvosi felügyelet 
alapján az engedélyesek rendszeresen felülvizsgálják. A megkülönböztetés során a potenciális sugárterheléseket is 
figyelembe kell venni.

 (3) Az „A” kategóriába sorolt munkavállalók kötelesek hatósági személyi dózismérőt viselni.
 (4) Az  engedélyes további személyi dozimetriai ellenőrző intézkedéseket tesz, ha az  „A” kategóriába tartozó 

munkavállalók jelentős béta-, neutron-sugárterhelésnek, jelentős belső sugáterhelésnek vagy a  szemlencsét vagy 
a végtagokat érő jelentős sugárterhelésnek lehetnek kitéve.

 (5) A  „B” kategóriába sorolt munkavállalók esetében az  engedélyes felelőssége a  besorolás helyességének 
monitorozással történő alátámasztása. A  hatósági felügyeleti tevékenysége keretében az  OAH а „В” kategóriába 
tartozó munkavállalók körében is előírhatja a személyi monitorozást és – szükség esetén – a személyi méréseket.

 (6) A  kiemelt létesítményekben, azokon az  ellenőrzött területeken, ahol fennáll annak a  lehetősége, hogy 
a  munkavállalók külső sugárterhelése az  évi 6  mSv effektív dózist meghaladja, az  Országos Személyi Dozimetriai 
Nyilvántartás rendszerében alkalmazott hatósági személyi dózismérő mellett, az  engedélyes által rendelkezésre 
bocsátott, folyamatos működésű és kijelzésű, a  helyszínen leolvasható személyi dózismérőt vagy hang-, illetve 
fényjelzést adó egyéni dózisszintjelzőt is használni kell.

 (7) Ha a légi járművek személyzetét érő effektív dózis meghaladhatja az évi 1 mSv értéket, a munkáltató:
a) értékeli a légi járművek érintett személyzetének sugárterhelését,
b) az értékelt sugárterhelést figyelembe veszi a munkarend megszervezésében, és ezáltal biztosítja, hogy a légi 

járművek nagy sugárterhelésnek kitett személyzetét érő dózisok csökkenjenek, és
c) tájékoztatja az  érintett munkavállalókat a  munkájukkal összefüggő egészségi kockázatokról és a  személyi 

dózis nagyságáról.
 (8) A béta-, illetve neutron- sugárterhelésnek kitett személyek esetén a személyi dozimetriai mérésekről az engedélyes 

gondoskodik.
 (9) A béta- és neutron-sugárterhelésből eredő mérést végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie.
 (10) A belső sugárterhelésnek kitett személyek esetén a megfelelő dozimetriai mérésekről, az engedélyezés keretében 

jóváhagyott MSSZ-nek megfelelően az engedélyes gondoskodik.
 (11) A belső sugárterhelés vizsgálatát végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie.
 (12) Amennyiben adott személy vagy személyek esetén a  személyi dozimetriai méréseket nem lehetséges vagy 

célszerűtlen végrehajtani, a személyi monitorozást a sugárterhelésnek kitett más munkavállalókon végzett személyi 
mérések, a  munkahelyek 28.  § szerinti felügyeletének eredményei, vagy az  OAH által engedélyezett számítási 
módszerek alapján kapott becsült értékekre alapozva kell végezni.
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 (13) Veszélyhelyzet esetén az engedélyes köteles gondoskodni az adott személy által elszenvedett dózisoknak és azok 
testen belüli eloszlásának meghatározásáról.

19. Az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás

31. § (1) Minden „A” kategóriába tartozó munkavállalóra továbbá a 30. § (5) bekezdés alapján erre kötelezett „В” kategóriába 
tartozó munkavállalóra elvégzett személyi monitorozás eredményét az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás 
tartja nyilván a 33. §-ban rögzítetteknek megfelelően.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a sugárterhelésnek kitett munkavállalókról meg kell őrizni
a) a mért vagy becsült személyi dózisok értékeit,
b) az éves dóziskorlát OAH engedéllyel történő túllépésével végzett tevékenységek, valamint a veszélyhelyzeti 

sugárterhelések esetében a körülményekről és a megtett intézkedésről készült jegyzőkönyveket,
c) a személyi dózisok meghatározására felhasznált munkahelyi monitorozások eredményeit.

 (3) Az  Atv. 16/A.  §-ában és a  33.  § (4)–(9)  bekezdésében nevesített információkat az  (1)  bekezdés szerinti 
dózisnyilvántartásban elkülönítve kell rögzíteni.

32. § (1) Az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás a nyilvántartott adatokat
a) a kiértékelési periódusonként az engedélyesnek és a külső munkavállalók munkáltatójának a rendelkezésére 

bocsátja,
b) kérelmére az érintett munkavállaló rendelkezésére bocsátja,
c) átadja az  illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak, annak érdekében, hogy az  az (5)  bekezdésnek 

megfelelően értékelhesse az eredmények egészségügyi következményeit.
 (2) Az  engedélyes – külső munkavállaló esetén a  munkáltató – a  munkavállaló kérésére biztosítja, hogy az  érintett 

munkavállaló betekinthessen
a) a  rá vonatkozó személyi dozimetriai monitorozás eredményeibe – beleértve azoknak az  esetleges 

méréseknek az eredményeit is, amelyek a monitorozás eredményeinek becsléséhez alapul szolgáltak –, vagy
b) a munkahelyek felügyelete során rá vonatkozóan végzett dózis-meghatározás eredményeibe.

 (3) Veszélyhelyzet esetén az  engedélyes köteles haladéktalanul közölni a  személyi dozimetriai monitorozás és 
a dózis-meghatározás eredményeit az érintett személlyel és az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartással, külső 
munkavállalók esetén a munkáltatóval is.

 (4) A  sugárveszélyes munkakörben foglalkoztatásra, vagy az  „A” kategóriájú munkakörbe átsorolásra való 
alkalmasságról megelőző foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat dönt. Az  orvosi vizsgálat végrehajtásához és 
a munkavállaló további sugárterhelés ellenőrzés alatt tartásának támogatásához szükséges adatokat az engedélyes 
–  külső munkavállaló esetében a  munkáltató –, az  OAH, a  foglalkozás-egészségügyi szolgálat, a  sugárvédelmi 
szakértő és az illetékes dozimetriai szolgálat egymás rendelkezésére bocsátják.

 (5) Ha a  munkavállaló több munkáltatónál is sugárveszélyes munkakört tölt be, valamennyi munkáltató köteles 
a számára hatósági személyi dózismérőt biztosítani.

33. § (1) Az  Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás gondoskodik a  hatósági dózismérők (a  továbbiakban: hatósági 
személyi dózismérő) beszerzéséről és eljuttatásáról az atomenergia alkalmazóihoz.

 (2) A hatósági személyi dózismérők kiértékelése – a  lehetséges egyéni sugárterhelésektől és az  alkalmazott mérési 
módszertől függően – az  MSSZ-ben meghatározott gyakorisággal és mennyiségben történik. Az  ellenőrzésre 
bejelentett munkavállaló munkaviszonyának, illetve sugárterhelése ellenőrzésének szünetelése vagy megszűnése 
esetén a munkáltató köteles ennek tényét az OAH-nak bejelenteni, a hatósági személyi dózismérőket haladéktalanul 
visszaküldeni.

 (3) Munkaidőn kívül, illetve a  napi sugárveszélyes tevékenység befejezésével a  hatósági személyi dózismérőt olyan 
helyen kell tárolni, ahol a  természetes háttérsugárzáson felüli járulékos (nem a  foglalkozás gyakorlása közben 
kapott) sugárzás nem éri. A  hatósági személyi dózismérő kezelése vagy viselése során nem sérülhet meg és 
illetéktelen nem férhet hozzá.

 (4) Az  Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás a  beküldött hatósági személyi dózismérőt értékeli. A  testfelület 
alatt  10 mm  mélységben elhelyezkedő lágy testszövetben elvégzett értékelés eredményeként meghatározott 
mennyiség a  személyi dózisegyenérték [H

p(10)]. A  sugárterhelés kiértékelésekor külső gamma-dózis esetén 
a dóziskorlátozásban szereplő effektív dózis a Hp(10) személyi dózisegyenértékkel azonosnak tekintendő.
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 (5) A  testfelület alatt  0,07 mm  mélységben elhelyezkedő lágy testszövetben elvégzett bétadózis-mérés 
eredményeként meghatározott mennyiség a  személyi dózisegyenérték [Hp(0,07)]. A  sugárterhelés kiértékelésekor 
a dóziskorlátozásban szereplő bőregyenérték dózis a Hp(0,07) személyi dózisegyenértékkel azonosnak tekintendő.

 (6) A  szemlencse sugárterhelésének ellenőrzésére a  Hp(3) személyi dózisegyenérték használandó. A  sugárterhelés 
kiértékelésekor a  dóziskorlátozásban szereplő szemlencse egyenérték dózis a  Hp(3) személyi dózisegyenértékkel 
azonosnak tekintendő.

 (7) A testfelület alatt  10 mm  mélységben elhelyezkedő lágy testszövetben elvégzett neutrondózis-mérés 
eredményeként meghatározott mennyiség a  személyi dózisegyenérték [Hp(10)]. A  sugárterhelés kiértékelésekor 
külső neutron-dózis esetén a  dóziskorlátozásban szereplő effektív dózis a  Hp(10) személyi dózisegyenértékkel 
azonosnak tekintendő.

 (8) A belső sugárterhelés vizsgálat eredményét lekötött effektív dózisban kell megadni. Belélegzéssel és lenyeléssel 
felvett valamennyi, az  akkreditált mérési módszerrel kimutatható mennyiségben jelen lévő radionuklid lekötött 
effektív dózisát összegezni kell.

 (9) A béta-, neutron- és belső dozimetriai eredményeket a központi nyilvántartás vezetése érdekében, a munkahelyre 
előírt rendszerességgel, rendkívüli helyzetben történt mérések esetén a  kiértékelés után azonnal közölni kell 
az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartással.

 (10) A külső és belső besugárzásoktól eredő dózisokat az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás összegzi.
 (11) Az engedélyezett különleges sugárterheléseket a  szabályos körülmények mellett kapott sugárterhelésektől 

elkülönítve kell nyilvántartani.

20. Egészségügyi vizsgálat és felügyelet

34. § (1) A sugárterhelésnek kitett munkavállalók orvosi vizsgálatáról és minősítéséről a munkaköri, szakmai, illetve személyi 
higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről az  egészségügyért felelős miniszter rendelete 
rendelkezik.

 (2) Sugárveszélyes munkakörben nem foglalkoztatható az a munkavállaló, akiről a  foglalkozás egészségügyi szolgálat 
vizsgálata során megállapítást nyert, hogy egészségügyi szempontból alkalmatlan az adott munkakör betöltésére.

21. Rendkívüli események kezelése

35. § (1) Az atomenergia alkalmazása során sugárvédelmi szempontból rendkívüli események közé tartozik különösen
a)  a lakossági vagy a foglalkozási dóziskorlát túllépése,
b) a lakossági vagy a foglalkozási dózismegszorítás túllépése,
c) a sugárforrás elvesztése vagy jogosulatlan használata,
d) a zárt sugárforrás zártságának megszűnése a szolgálati időn vagy annak engedélyezett meghosszabbításán 

belül, vagy
e) minden olyan esemény, beleértve a  tűzeseteket is, amelynek során a  sugárforrások károsodhattak, vagy 

amelynek eredményeként radioaktív izotópok nem engedélyezett módon kerülhetnek ki a környezetbe.
 (2) Az engedélyes a  lakossági dóziskorlát túllépésének kivételével az  (1)  bekezdés szerinti esemény körülményeit 

köteles megvizsgálni, az  esemény ismétlődésének vagy hasonló esemény bekövetkezésének megelőzését célzó 
javító intézkedéseket tenni.

 (3) Végleges elhelyezésre szolgáló radioaktívhulladék-tárolóban elhelyezett sugárforrás kivételével az  engedélyes 
köteles gondoskodni minden egyes sugárforrás sértetlenségének ellenőrzéséről minden olyan eseményt követően, 
beleértve a tűzeseteket is, amelynek során a sugárforrások károsodhattak.

 (4) Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén az OAH elrendelheti a doziméterek soron kívüli kiértékelését.

22. Az engedélyesnél sugárvédelmi feladatokat ellátó személyek

36. §  Az engedélyes a  sugárvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását sugárvédelmi szakértő és az  atomenergia 
alkalmazója által írásban kinevezett sugárvédelmi megbízott bevonásával végzi.

37. § (1) Az engedélyes sugárvédelmi szakértő bevonásával készíti el
a) a radioaktív anyag alkalmazásához,
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b) az ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés üzemeltetéséhez
szükséges engedély iránti kérelmet és azok mellékletekeit.

 (2) A sugárvédelmi szakértő szükség szerint egyeztet az orvosi fizikus szakértővel.
 (3) A sugárvédelmi szakértői tevékenység ellátásához szükséges szakmai ismereteket, képesítési feltételeket és szakmai 

gyakorlatokat a 9. melléklet tartalmazza.

38. § (1) Az engedélyes az engedélyes szervezetén belüli sugárvédelmi feladatok felügyelete és ellátása érdekében írásban 
sugárvédelmi megbízottat nevez ki. Az  engedélyes biztosítja a  sugárvédelmi megbízott számára mindazokat 
a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek feladatai ellátásához szükségesek. A sugárvédelmi megbízott közvetlenül 
az engedélyes sugárvédelmi követelmények végrehajtásáért felelős vezetőjének van alárendelve.

 (2) A  tevékenység, a  sugárveszélyes munkahely és az  alkalmazott berendezés jellegétől függően a  sugárvédelmi 
megbízott által ellátott feladatok az alábbiakra terjednek ki:
 1. annak biztosítása, hogy a sugárzással folytatott munkavégzés a vonatkozó előírások és az MSSZ-ben foglalt 

szabályok betartásával történjen,
 2. az MSSZ elkészítése, vagy a sugárvédelmi szakértővel történő elkészíttetése,
 3. munkahelyi monitorozó program végrehajtásának felügyelete és az  ezzel kapcsolatban keletkezett 

dokumentáció kezelése,
 4. részvétel a munkatervek kidolgozásában, azok sugárvédelmi véleményezésével,
 5. jelentések készítése a vezetők részére,
 6. az adott tevékenységre vonatkozó speciális sugárvédelmi szabályok és eljárások megismertetése az  új 

munkavállalókkal és ennek dokumentálása,
 7. a sugárveszélyes munkahelyen dolgozók tájékoztatása, oktatásának megszervezése, valamint az oktatásban 

való részvétel nyilvántartása, munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatának szervezése és nyilvántartásának 
vezetése, személyi sugárterhelése ellenőrzésének megszervezése és eredményének nyilvántartása,

 8. radioaktív anyag igényléséhez való hozzájárulás, az  anyag átvétele, felhasználásának ellenőrzése, 
eltávolításának megszervezése és ezek nyilvántartása,

 9. a radioaktív anyag telephelyen belüli mozgatásának felügyelete,
10. új sugárveszélyes eljárás, módszer bevezetésekor az  erre vonatkozó sugárvédelmi előírások kidolgozása, 

illetve kidolgoztatása, sugárvédelmi szempontból hozzájárulás az új eljárás alkalmazásához,
11. a munkaterület esetleges radioaktív szennyeződésének ellenőrzése és a  szennyezettség-mentesítés 

irányítása,
12. a releváns biztonsági és figyelmeztető rendszerek állapotának rendszeres értékelése,
13. a sugárvédelmi célokat szolgáló készülékek és eszközök folyamatos karbantartásáról és külön jogszabályban 

előírt rendszeres hitelesíttetéséről, kalibrálásáról való gondoskodás,
14. a sugárvédelmet érintő javítási, karbantartási munkákat követő mérések, mérési jegyzőkönyvek 

nyilvántartása,
15. a radioaktív hulladékok gyűjtésének, tárolásának és kezelésének felügyelete, a  kibocsátott anyagok 

radioaktivitásának ellenőrzése és nyilvántartása,
16. a sugárveszélyes munkahely környezetének sugárvédelmi szempontból történő ellenőrzése,
17. a veszélyhelyzeti sugárzási helyzetekkel összefüggő megelőző, felkészülési és elhárítási tevékenységben való 

részvétel,
18. a sugárveszélyes munkahelyek munkavédelmi szemléjén és a hatósági ellenőrzésben való részvétel,
19. az atomenergia alkalmazójának e  rendelet szerinti hatósági engedélyeinek nyilvántartása és 

érvényességének felügyelete, szükség esetén átalakításának, a  tevékenység megszüntetése esetén pedig 
visszavonásának kezdeményezése,

20. a hatóságokkal való kapcsolattartás, részükre adatszolgáltatás,
21. az e rendeletben előírt bejelentési kötelezettség teljesítése,
22. a sugárvédelmi szakértővel való kapcsolattartás,
23. mindazon sugárvédelmi feladat ellátása, amelyet jogszabály, az  MSSZ, vagy az  atomenergia alkalmazója 

írásban a feladatkörébe utal,
24. a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a  kapcsolódó 

adatszolgáltatásról szóló rendelet szerinti helyi nyilvántartás megfelelő módon történő vezetése.
 (3) A  kiemelt létesítményben, valamint az  I. és II. sugárvédelmi kategóriába tartozó tevékenységet végző engedélyes 

szervezetén belül a sugárvédelmi megbízott mellé helyettest is ki kell írásban nevezni.
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 (4) Kiemelt létesítményben a  sugárvédelmi megbízott feladatait az  atomenergia alkalmazójának szervezetén belül 
létrehozott létesítményi sugárvédelmi szervezet látja el. A  sugárvédelmi szervezet vezetője a  sugárvédelmi 
megbízott.

 (5) Az  atomenergia alkalmazója a  szervezetén belüli sugárvédelmi megbízottak feladatainak összehangolására 
sugárvédelmi szolgálatot hozhat létre.

 (6) Ha az  atomenergia több alkalmazója egy telephelyen belül végez tevékenységet, a  sugárvédelmi megbízottak 
feladatainak összehangolására telephelyi sugárvédelmi szolgálat hozható létre, amelynek részletes szabályait 
az MSSZ-nek kell tartalmaznia.

 (7) A sugárvédelmi megbízottnak és helyettesének
a) kiemelt létesítmény és I. sugárvédelmi kategóriába tartozó tevékenység esetén átfogó fokozatú,
b) II. és III. sugárvédelmi kategóriába tartozó tevékenység esetén bővített fokozatú
sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkeznie.

 (8) Ha a  szükséges intézkedés a  sugárvédelmi megbízott vagy helyettesének a  feladatkörét meghaladja, akkor 
a  sugárvédelmi megbízott a  sugárvédelmi hiányosságot vagy mulasztást az  engedélyes sugárvédelmi 
követelmények végrehajtásáért felelős vezetőjének haladéktalanul jelenti, és megoldási javaslatot terjeszt elő.

23. A munkavállalók kötelezettségei

39. §  A felügyelt és ellenőrzött területen munkát végző munkavállaló, beleértve a külső munkavállalót is, köteles
a) az MSSZ-et ismerni és az abban foglaltakat betartani,
b) a védőeszközöket előírásszerűen használni és tárolni,
c) a személyi dózismérőket előírásszerűen viselni és tárolni,
d) a belső sugárterhelés meghatározását célzó vizsgálatokon a vizsgálatot végzőkkel együttműködni, valamint
e) a  sugárvédelemmel összefüggő, sugárvédelmi intézkedést kívánó eseményeket a  sugárvédelmi 

megbízottnak azonnal jelenteni.

V. FEJEZET 
A RADIOAKTÍV ANYAGOK ALKALMAZÁSÁRA ÉS IONIZÁLÓ SUGÁRZÁST KIBOCSÁTÓ BERENDEZÉSEK 
ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

40. § (1) Zárt sugárforrás csak a  gyártó által meghatározott szolgálati időn belül, vagy annak engedélyezett 
meghosszabbításáig használható.

 (2) A Fizvr. 1. melléklete szerinti 1., 2. és 3. kategóriába tartozó zárt sugárforrás csak a gyártó által adott visszafogadási 
garanciával vásárolható.

 (3) A radioaktív sugárforrás zártságát veszélyeztetni (nem rendeltetésszerű mechanikai behatással, hevítéssel, és egyéb 
módokon) tilos.

 (4) A radioaktív sugárforrást minden egyes használat után erre kialakított tárolóhelyen kell tárolni.
 (5) Radioaktív anyagot tartalmazó ionizáló sugárzást kibocsátó berendezést lejárt szolgálati idejű sugárforrással 

üzemeltetni tilos. Az OAH a szolgálati időt kérelemre meghosszabbíthatja.
 (6) A  meghosszabbított szolgálati időnek nincs minden zárt sugárforrásra érvényes maximuma. Kivétel képeznek 

ez  alól az  ipari folyamatok méréstechnikai feladatait ellátó telepített berendezések zárt sugárforrásai, amelyek 
esetében a  meghosszabbításokkal kiterjesztett felhasználási idő tartama legfeljebb 25 év, a  30 évnyi, vagy ennél 
hosszabb felezési idejű sugárforrások esetében legfeljebb 30 év.

 (7) Különleges esetekben, illetve biztonsági elemzés alapján az OAH egyedi felhasználási időt is jóváhagyhat.

24. A radioaktív anyagok tárolására vonatkozó követelmények

41. §  Sugárforrás – radioaktív hulladékként való kezelését megelőzően – 3 évnél hosszabb ideig kizárólag a  veszélyes-, 
és ezen belül a radioaktív áruk nemzetközi szállítását szabályozó nemzetközi egyezmények előírásainak megfelelő 
sugárforrás-tartóban vagy egyéb, azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó tárolóeszközökben tárolható.
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25. A zárt radioaktív sugárforrásokra vonatkozó követelmények

42. §  A  Fizvr. 1.  melléklete szerint 1., 2. és 3. kategóriába tartozó zárt radioaktív sugárforrás alkalmazása esetén 
az atomenergia alkalmazója köteles:
a) biztosítani, hogy az összes zárt radioaktív sugárforrás sértetlenségének ellenőrzése és fenntartása érdekében 

5 évente sor kerüljön a közvetlen vagy közvetett zártságvizsgálatokra,
b) a Fizvr.-ben előírt rendszerességgel ellenőrizni, hogy minden zárt radioaktív sugárforrás a rendeltetési vagy 

tárolási helyén van, a zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó berendezés továbbra is jó műszaki állapotban 
van,

c) biztosítani, hogy a zárt radioaktív sugárforráshoz való szándékolatlan hozzáférés, a zárt radioaktív sugárforrás 
elvesztése és a  zárt radioaktív sugárforrás tűzesetben való károsodásának megelőzése érdekében minden 
rögzített és mozgatható zárt radioaktív sugárforrásra megfelelő, dokumentált intézkedések, írásos útmutatók 
és eljárások vonatkozzanak,

d) minden használaton kívüli zárt radioaktív sugárforrást az  alkalmazás felhagyása után haladéktalanul 
visszajuttatni a gyártóhoz, vagy az atomenergia más alkalmazójának átmenetileg vagy véglegesen átadni, és

e) mielőtt egy zárt radioaktív sugárforrást más személynek átad, megbizonyosodni arról, hogy a zárt radioaktív 
sugárforrást átvevő rendelkezik-e a megfelelő engedéllyel.

26. Nyitott radioaktív sugárforrásokra vonatkozó követelmények

43. § (1) Nyitott radioaktív sugárforrásokkal kapcsolatos rendszeres munkavégzés, továbbá nyomjelzéstechnikai, 
mezőgazdasági vizsgálat, kísérlet esetén a  radioaktív anyaggal kapcsolatos előkészítő művelet kizárólag 
izotóplaboratóriumban végezhető.

 (2) Az  izotóplaboratórium kialakításának és felszerelésének biztosítania kell a  külső és a  belső sugárterhelés elleni 
védelmet. Az  izotóplaboratórium kialakításával és felszerelésével kapcsolatos követelmények elsődlegesen 
a felhasznált radioaktív izotóp aktivitásától, fajtájától és a felhasználás, illetve a végzett műveletek típusától függnek.

 (3) Nyitott radioaktív sugárforrás izotóplaboratóriumon kívüli felhasználását vizsgálati típusonként kell megtervezni és 
engedélyeztetni.

 (4) Az  izotóplaboratórium kialakításakor azt a  munkaterületet, ahol radioaktív izotóppal kapcsolatos műveletet 
végeznek és a munkavégzésre létesített egyéb munkaterületeket egymástól elválasztva kell kialakítani.

 (5) Nyitott radioaktív sugárforrást felhasználó munkahely bútorzatát, felszerelési tárgyait, padlózatát és falait úgy kell 
kiválasztani, kialakítani, hogy azokon szükség szerint hatásosan elvégezhető legyen a dekontaminálás.

 (6) Porlódással, párolgással járó műveletek végzése során a  szennyeződés elkerülésére megfelelő intézkedéseket kell 
tenni.

 (7) Az  engedélyes megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az  izotóplaboratóriumból ellenőrizetlenül 
radioaktív anyag ne kerüljön ki.

 (8) Az  izotóplaboratóriumban keletkező radioaktív hulladékot fizikai és kémiai tulajdonságaik alapján elkülönítve kell 
összegyűjteni, és gondoskodni kell a radioaktív hulladék lebomlásig vagy elszállításig történő átmeneti tárolásáról.

 (9) Nyitott radioaktív sugárforrásokkal kapcsolatos munkavégzésre vonatkozó sugárvédelmi előírások az alábbiak:
a) az  izotóplaboratórium területén azt a  munkaterületet, ahol a  munkavégzés el nem hárítható 

következményeként a  környezeti dózisegyenérték-teljesítmény időlegesen meghaladhatja a  20 μSv/h 
értéket, az erre utaló figyelemfelkeltő táblával kell ellátni,

b) a  laboratóriumban egyszer használatos eszközöket kell használni, amennyiben ez  nem növeli meg 
indokolatlanul a keletkező radioaktív hulladék mennyiségét,

c) minden sugárveszélyes munkahelyet el kell látni az  ott felhasznált izotópok fajtájának és aktivitásának, 
valamint az  elvégzendő feladatoknak megfelelő, sugárvédelmi célokat szolgáló munkaeszközökkel, egyéni 
védőeszközökkel, dekontamináló anyagokkal és magyar nyelvű kezelési utasítással rendelkező sugárvédelmi 
mérőműszerekkel,

d) a  Sugárvédelmi Leírásban kell megadni, hogy az  izotóplaboratóriumban fennáll-e a  sugárvédelmi 
szempontból jelentős radioaktív belső szennyeződés veszélye – amennyiben igen, a munkavállalók személyi 
ellenőrzését a belső szennyeződés vizsgálatával is ki kell egészíteni, a vizsgálat szükségességét és módszerét 
az MSSZ határozza meg,
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e) az  engedélyezett technológiai folyamatoktól való eltérés következtében előálló radioaktív anyag belégzést 
vagy lenyelést, vagy ennek gyanúját a  munkavállaló a  munkahelyi sugárvédelmi megbízottnak és 
a munkahely vezetőjének haladéktalanul bejelenti,

f ) ellenőrzött területen a radioaktív izotóppal kapcsolatos munkavégzés körén kívül eső tevékenységet végezni, 
vagy a munkavégzéssel össze nem függő tárgyat bevinni, ott tárolni tilos,

g) a  65 napnál rövidebb felezési idejű radioaktív hulladékot a  laboratórium köteles az  erre a  célra kialakított, 
intézményen belüli átmeneti radioaktívhulladék-tárolóban tárolni mindaddig, amíg az radioaktív hulladéknak 
minősül,

h) az  átmeneti radioaktívhulladék-tárolóban lévő anyagokon fel kell tüntetni a  radioaktív hulladék jellegét, 
az izotóp fajtáját, a benne lévő aktivitás becsült értékét, a becslés dátumát és a leadás (elhelyezés) tervezett 
dátumát,

i) nyitott radioaktív sugárforrást felhasználó laboratóriumban dekontamináló készletet kell készenlétben 
tartani, amiről az engedélyes gondoskodik a laboratórium munkaterületeinek, a munkavállalók létszámának, 
a felhasznált radioaktív készítmények aktivitásának és fajtájának figyelembevételével,

j) a  dekontamináló készletet, amely kizárólag a  radioaktív szennyezettség mentesítésére használható, 
a  munkaterület közelében, könnyen elérhető, felirattal megjelölt helyen kell tárolni, és használatára 
a munkavállalókat ki kell oktatni,

k) a  munkahely falainak, padlójának, felszerelésének szennyeződése esetén a  szennyezett felületek közvetlen 
dekontaminálása – a  munkahelyi sugárvédelmi megbízott irányításával – az  ott dolgozó munkavállalók 
feladata, továbbá

l) ha a  szennyeződés a  tevékenység megszűnését követően derül ki, a  mentesítés és a  mentesítés 
eredményességét igazoló inaktívvá nyilvánítási eljárás kezdeményezése a szennyezett terület tulajdonosának 
kötelezettsége.

 (10) Nyitott radioaktív sugárforrást más személynek történő átadása előtt az  atomenergia alkalmazója, köteles 
megbizonyosodni arról, hogy a nyitott radioaktív sugárforrást átvevő rendelkezik a megfelelő engedéllyel.

27. Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezésekre vonatkozó követelmények

44. § (1) A  karbantartást követően a  berendezés csak dokumentált sugárvédelmi mérés, állapotvizsgálat után vehető 
használatba, amely mérés igazolja a berendezés engedélyezett paramétereknek megfelelő működését.

 (2) Mielőtt az  atomenergia alkalmazója ionizáló sugárzást kibocsátó berendezést más személynek átad, köteles 
megbizonyosodni arról, hogy az  ionizáló sugárzást kibocsátó berendezést átvevő rendelkezik a  megfelelő 
engedéllyel.

VI. FEJEZET 
NEM ORVOSI CÉLÚ KÉPALKOTÁSSAL JÁRÓ SUGÁRTERHELÉS

45. § (1) A nem-orvosi célú, tudatosan besugárzással járó képalkotó tevékenységek közé tartoznak:
a) az orvosi radiológiai berendezés felhasználásával végzett tevékenységek, mint

aa) munkaügyi célú radiológiai egészségügyi értékelés,
ab) bevándorlási célú radiológiai egészségügyi értékelés,
ac) biztosítási célú radiológiai egészségügyi értékelés,
ad) gyermekek vagy serdülők testi fejlettségének radiológiai felmérése életvitelszerű foglalkozással 

összefüggésben,
ae) radiológiai életkor-meghatározás,
af ) az ionizáló sugárzás felhasználása az emberi testen belül elrejtett tárgyak felderítésére,

b) a nem orvosi radiológiai berendezés felhasználásával végzett tevékenységek, mint
ba) ionizáló sugárzás felhasználása az  emberi testen lévő vagy az  emberi testhez erősített tárgyak 

felderítésére,
bb) ionizáló sugárzás felhasználása rakomány átvizsgálásakor az  abban rejtőzködő emberek 

felderítésére,
bc) az ionizáló sugárzás jogi és biztonsági célú felhasználásai.
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 (2) A nem-orvosi célú, besugárzással járó képalkotó tevékenységek minden típusát indokolni kell, mielőtt a gyakorlatba 
bevezetése előtt az általánosságban elfogadható lesz.

 (3) Az általánosan elfogadott típusú tevékenységek valamennyi konkrét alkalmazását indokolni kell.
 (4) Az orvosi radiológiai berendezések felhasználásával végrehajtott, nem-orvosi célú, besugárzással járó képalkotó 

eljárások minden konkrét alkalmazását előzetesen indokolni kell, mégpedig az  eljárás konkrét céljainak és 
a célszemély jellemzőinek figyelembevételével.

 (5) A nem-orvosi képalkotással járó sugárterhelést okozó tevékenységeknek a  (3)–(4)  bekezdés szerinti általános és 
konkrét indokolását felül lehet vizsgálni.

 (6) Ha egy konkrét, nem-orvosi célú, besugárzással járó képalkotó tevékenység indokolt és engedélyezett, akkor
a) az  orvosi radiológiai berendezések felhasználásával végrehajtott eljárások esetében az  orvosi célú 

besugárzásokra érvényes szabályok alkalmazandóak,
b) a  nem orvosi radiológiai berendezések felhasználásával végrehajtott eljárások esetében az  OAH jelentősen 

a lakossági dóziskorlát alatti dózismegszorítást ír elő.
 (7) Az atomenergia alkalmazója a  besugárzásnak kiteendő személyt tájékoztatja a  várható sugárterhelésről, kikéri 

a besugárzandó személy beleegyezését, kivéve, ha más jogszabályok alapján az adott esetben rendvédelmi szervek 
az adott személy beleegyezése nélkül is eljárhatnak.

 (8) A rendvédelmi szervek által elrendelt besugárzások esetében az  indokoltság igazolása az  elrendelő hatóság 
felelőssége.

VII. FEJEZET 
A LAKOSSÁG SUGÁRVÉDELME

46. § (1) Kiemelt létesítmény és I., II. és III. sugárvédelmi kategóriába tartozó tevékenység esetén az atomenergia alkalmazója 
köteles a sugárzás környezetbe kijutását és a radioaktív szennyezés szabályozatlan és ellenőrizetlen módon történő 
kikerülése megakadályozása érdekében minden ésszerű intézkedést megtenni.

 (2) Kiemelt létesítmény és I. sugárvédelmi kategóriába tartozó tevékenység esetén az atomenergia alkalmazója köteles
a) a  létesítmény, illetve a  munkahely tervezett helyszínének sugárvédelmi szempontból történő vizsgálata 

során figyelembe venni a  vonatkozó demográfiai, meteorológiai, geológiai, hidrológiai és ökológiai 
viszonyokat,

b) ahol szükséges a radioaktív környezeti kibocsátására vonatkozó terveket készíteni, melynek határértékeit és 
környezeti kibocsátások feltételeit az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív 
kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet állapítja meg, valamint

c) korlátozni a lakosság tagjainak a létesítménybe vagy a munkahelyre történő bejutását.
 (3) Hordozható, ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések alkalmazása esetén gondoskodni kell a  megfelelő 

területnek a sugárveszélyes munkahelyre vonatkozó követelményekkel egyenértékű sugárvédelmi biztosításáról.

28. Az atomenergia alkalmazójának feladatai

47. §  Az atomenergia alkalmazója
a) a lakosság tagjainak optimális védelmét valósítja meg és tartja fenn,
b) kiemelt létesítmény esetén üzembe helyezi a  környezet radioaktív szennyeződése és a  lakosság tagjai 

sugárterhelése értékeléséhez szükséges paraméterek mérésére alkalmas berendezéseket és bevezeti 
a vonatkozó eljárásokat,

c) kiemelt létesítmények esetén ellenőrzi a b) pontban említett berendezések hatékonyságát és karbantartását, 
valamint gondoskodik a mérőműszerek rendszeres kalibrálásáról, és

d) az  a)–c)  pontokban meghatározott feladatok elvégzése során figyelembe veszi a  sugárvédelmi szakértő 
észrevételeit.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 209. szám 28075

VIII. FEJEZET 
FENNÁLLÓ SUGÁRZÁSI HELYZETEK

29. Szennyezett területek

48. § (1) A radioaktívan szennyezett területek kezelésére a terület tulajdonosa optimált védekezési stratégiát dolgoz ki, amely 
tartalmazza
a) a  stratégia céljait, többek között a  hosszú távon elérni kívánt eredményeket, valamint a  kapcsolódó 

vonatkoztatási szinteket,
b) az érintett területek határait és a lakosság érintett tagjai körének meghatározását,
c) az érintett területekre és a  lakosság érintett tagjaira alkalmazandó védelmi intézkedések szükségességének 

és terjedelmének megvizsgálását,
d) az érintett területekre való belépés megakadályozásának vagy korlátozásának, valamint az adott területeken 

élők életvitelére vonatkozó korlátozások bevezetésének szükségességét,
e) a  lakosság különböző csoportjait érő sugárterhelésnek, valamint azoknak az  eszközöknek az  értékelését, 

amelyek az érintett személyek rendelkezésére állnak sugárterhelésük ellenőrzéséhez.
 (2) Azokon a  területeken, ahol tartós maradékszennyezettség tapasztalható, és amelyeken az  életvitelszerű 

tartózkodást, a  társadalmi és gazdasági tevékenység folytatását az  OAH engedélyezte, a  normálisnak tekinthető 
életkörülmények helyreállítása érdekében – az  érdekeltekkel konzultálva – a  terület tulajdonosa biztosítja 
a  sugárterhelés folyamatos ellenőrzéséhez szükséges intézkedések megtételét. Az  intézkedések közé az  alábbiak 
tartoznak:
a) megfelelő vonatkoztatási szintek kialakítása,
b) olyan infrastruktúra kialakítása, amellyel – különösen tájékoztatás, tanácsadás és folyamatos monitorozás 

útján–támogatni lehet önsegítő védelmi intézkedések alkalmazását az érintett területeken,
c) szükség esetén a szennyezettséget megszüntető intézkedések,
d) szükség esetén körülhatárolt területek kijelölése.

30. Beltéri radon-expozíció

49. § (1) A lakó- és középületekben, továbbá munkahelyeken a radon- és radon leányelem-koncentrációk okozta egészségi 
kockázat optimált mérséklésére külön jogszabály szerint nemzeti cselekvési tervet kell készíteni és végrehajtani.

 (2) A  radon- és radon leányelem-koncentrációk vonatkoztatási szintjei levegőben mért éves átlagos 
aktivitáskoncentráció-értékben kifejezve:
a) lakó- és középületekben: 300 Bq/m3,
b) munkahelyeken: 300 Bq/m3.

 (3) A  radon- és radon leányelem-koncentrációk vonatkoztatási szintjét a  nemzeti cselekvési terv országos 
radon-felmérési eredményeire alapozva legalább öt naptári évente felül kell vizsgálni.

31. Az építőanyagok által kibocsátott gamma-sugárzás

50. § (1) Az építőanyagok által kibocsátott beltéri külső gamma-sugárzás vonatkoztatási szintje a  kültéri külső 
sugárterhelésen felül 1 mSv/év.

 (2) Azon – különösen a  6.  mellékletben felsorolt összetevőket tartalmazó – építőanyag-típusok, amelyek beépítése 
–  a  mellékletben közölt képlettel számolt aktivitáskoncentráció index, vagy az  adott körülményekre vonatkozó 
pontosabb számítás alapján – a vonatkoztatási szintnél nagyobb dózist eredményezhet, nem hozhatók forgalomba.
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IX. FEJEZET 
HATÓSÁGI RENDSZER

32. Útmutatás a sugárvédelemi követelmények teljesítéséhez

51. § (1) A  sugárvédelmi követelmények teljesítésének módszerére és a  választott sugárvédelmi ismeretekre vonatkozó 
ajánlásokat, továbbá a  veszélyesség szintjére, valamint az  adatszolgáltatásra vonatkozó alapelveket az  OAH által 
kiadott útmutatók tartalmazzák. Az útmutatókat az OAH a honlapján közzéteszi.

 (2) Ha az atomenergia alkalmazója az 53. § (1) bekezdése szerinti engedély iránti kérelmét az útmutatókban foglaltak 
szerint terjeszti elő, továbbá, ha az  atomenergia alkalmazója a  sugárvédelemmel összefüggő tevékenységét 
az  útmutatókban foglaltak szerint végzi, akkor az  OAH a  választott módszert a  sugárvédelmi követelmények 
teljesítésének igazolására alkalmasnak tekinti, és az alkalmazott módszer megfelelőségét nem vizsgálja.

 (3) Az  útmutatókban foglaltaktól eltérő módszerek alkalmazása esetén az  OAH az  alkalmazott módszer helyességét, 
megfelelőségét és teljeskörűségét részleteiben vizsgálja.

 (4) Az  OAH speciális – valamely radionuklid fizikai-kémiai tulajdonságaihoz, az  adott sugárzási helyzethez, vagy 
az adott sugárterhelésnek kitett személy jellemzőihez illeszkedő – módszerek használatát is jóváhagyhatja.

33. Mentesítés

52. § (1) Az  OAH mentesítheti az  e  rendeletben szereplő sugárvédelmi hatósági felügyelet alól az  ionizáló sugárzást 
létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezést, ha
a) az 5 kV-nál nagyobb feszültséggel üzemelő villamos alkatrészeket tartalmaz,
b) a  berendezés normál üzemelési körülmények között a  hozzáférhető felszínétől mért 0,1 m távolságban 

a környezeti-dózisegyenértékteljesítmény 1 µSv/h-nál nem nagyobb, és
c) olyan biztonsági berendezésekkel látták el, mely azonnal megszakítja a berendezés üzemét, ha a sugárzási 

teréhez vagy ahhoz az alkatrészhez próbál hozzáférni a felhasználó, amely ionizáló sugárzást bocsát ki.
 (2) Az  OAH a  bejelentési kötelezettség fenntartásával mentesítheti az  e  rendeletben szereplő sugárvédelmi hatósági 

felügyelet alól azt a radioaktív anyagot tartalmazó, ionizáló sugárzást kibocsátó berendezés típust, amely
a) a radioaktív anyagot zárt sugárforrás formájában tartalmazza, amely hatékonyan megakadályozza 

a radioaktív anyaggal történő közvetlen érintkezést és az anyag kijutását a környezetbe, és
b) normál üzemelési körülmények között a  berendezés bármely hozzáférhető felszínétől mért 0,1 m 

távolságban a dózisteljesítmény 1 µSv/h-nál nem nagyobb.
 (3) A mentesített berendezések listáját az OAH a honlapján közzéteszi.

34. Engedélyezési eljárások

53. § (1) Az OAH engedélye szükséges
 1. a radioaktív anyag alkalmazásához,
 2. az ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés üzemeltetéséhez,
 3. ionizáló sugárzást létrehozó berendezés gyártásához, forgalomba hozatalához,
 4. ionizáló sugárzást létrehozó berendezésnek a  berendezés üzemeltetőjétől eltérő személy általi, üzletszerű 

karbantartáshoz,
 5. az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz forgalomba hozatalához szükséges sugárvédelmi minősítéséhez,
 6. a sugárvédelmi képzések és továbbképzések végzéséhez,
 7. sugárvédelmi továbbképzési kötelezettség alóli felmentéshez, illetve továbbképzésben való részvétel nélküli 

vizsgázás lehetővé tételéhez,
 8. az  atomenergia alkalmazása körében – az  Atv. 16/B.  § (1)  bekezdésében foglaltakra tekintettel – 

sugárvédelmi szakértői tevékenység folytatásához,
 9. kiemelt létesítmények lakossági dózismegszorításának meghatározásához,
10. kiemelt létesítmények létesítményi szintű MSSZ-ének jóváhagyásához,
11. az éves effektívdózis-korlát meghaladásához,
12. fogyasztási cikk előállításához, forgalomba hozatalához, felhasználásához, amelynek rendeltetésszerű 

használatára a rendelet hatálya kiterjed,
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13. radioaktívan szennyezett terület kezeléséhez, az  életvitelszerű tartózkodáshoz, a  társadalmi és gazdasági 
tevékenység folytatásához azokon a területeken, ahol tartós maradékszennyezettség tapasztalható,

14. az ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés típusának mentesítéséhez,
15. radioaktív anyagot tartalmazó, ionizáló sugárzást létrehozó berendezés típusának a hatósági engedélyezés és 

ellenőrzés alóli mentesítéséhez,
16. a radioaktív anyag alkalmazása befejezését követően a munkahely inaktívvá nyilvánításához,
17. az  alkalmazott radioaktív anyag sugárvédelmi, e  rendeletben meghatározott hatósági felügyelet alól való 

felszabadításához, amennyiben a  radioaktív anyag aktivitáskoncentrációja, vagy aktivitáskoncentrációja és 
aktivitása nem csökkent a mentességi szint alá,

18. a nyitott radioaktív sugárforrás izotóplaboratóriumon kívüli felhasználásához, vizsgálati típusonként,
19. zárt sugárforrás szolgálati idejének meghosszabbításához.

 (2) Az  OAH átalakítási engedélye szükséges a  hatályos engedély alapját képező, az  engedély-kérelemhez csatolt 
dokumentumokban foglaltaktól való eltéréshez, kivéve a kizárólag bejelentési kötelezettséghez kötött változásokat.

 (3) Az OAH által kiadott engedély legfeljebb öt évig hatályos.
 (4) Az engedély az abban foglalt tevékenység megszüntetésének bejelentésével hatályát veszti.
 (5) Az (1) bekezdés 8. pontja esetében megszűnik a sugárvédelmi szakértői tevékenység gyakorlásának joga, és az OAH 

az engedélyt visszavonja, ha
a) olyan kizáró ok merül fel, amely alapján az engedély kiadására nem kerülhetne sor,
b) a sugárvédelmi szakértő továbbképzési kötelezettségének nem tesz eleget.

 (6) Az (1) bekezdés szerinti engedély és a (2) bekezdés szerinti átalakítási engedély iránti kérelemben a kérelmezőnek 
igazolnia kell az e rendelet vonatkozó követelményeinek való megfelelést.

 (7) Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés típusának forgalomba hozatalát az OAH nyilvántartásba veszi.
 (8) A külföldi sugárvédelmi képzettség megfelelőségének elismeréséhez az OAH hatósági bizonyítványt állít ki.

35. Engedélykérelmek

54. § (1) Az engedélykérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését és címét,
b) az engedélyezni kívánt tevékenységek megjelölését és
c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

 (2) Az  53.  § (1)  bekezdés 1., 2. és 18.  pontja szerinti engedély iránti kérelemhez csatolni kell a  7.  melléklet szerinti 
Sugárvédelmi Leírást és a 8. melléklet szerinti MSSZ-t.

 (3) Az  53.  § (1)  bekezdés 3.  pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az  alábbi adatokat és 
információkat:
a) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés részletes leírását, sugárvédelmi kategóriába sorolását,
b) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés rendeltetését és rendeltetésszerű használatát,
c) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés, termék műszaki jellemzőit,
d) radioaktív anyagokat tartalmazó termékek esetében ezen anyagok leírását, valamint rögzítésének módját,
e) a  termék használata szempontjából releváns távolságban – többek között a  termék bármely hozzáférhető 

felületétől 0,1 m távolságban – mérhető dózisteljesítményt,
f ) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetőit várhatóan érő dózisok nagyságát,
g) orvosi radiológiai berendezés esetén a pácienseket várhatóan érő dózisok nagyságát,
h) nem orvosi képalkotó berendezés esetén az érintetteket várhatóan érő dózisok nagyságát,
i) a vonatkozó szabványban szereplő előírásoknak való megfelelés igazolását,
j) a magyar nyelvű felhasználói utasítást vagy kézikönyvet és
k) a  gyártó CE megfelelőségi nyilatkozatát, orvosi radiológiai berendezés esetén egy bejegyzett testület 

tanúsítványát arról, hogy a gyártó teljes körű minőségügyi rendszert alkalmaz.
 (4) Az  53.  § (1)  bekezdés 4.  pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az  alábbi adatokat és 

információkat:
a) a karbantartandó berendezések megnevezését, sugárvédelmi kategóriába sorolását és
b) a 8. melléklet szerinti MSSZ-t.

 (5) Az  53.  § (1)  bekezdés 5.  pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az  alábbi adatokat és 
információkat:
a) az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz rendeltetését és rendeltetésszerű használatát,
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b) az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz műszaki jellemzőit,
c) a vonatkozó szabványban szereplő előírásoknak való megfelelés igazolását,
d) a magyar nyelvű felhasználói utasítást vagy kézikönyvet és
e) a  gyártó CE megfelelőségi nyilatkozatát, orvosi radiológiai berendezés esetén egy bejegyzett testület 

tanúsítványát arról, hogy a gyártó teljes körű minőségügyi rendszert alkalmaz.
 (6) Az 53. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a 4. melléklet szerinti képzési program bemutatását,
b) az  oktatók legalább 3 éves szakirányú tapasztalatát és az  oktatandó tárgyaknak megfelelő felsőfokú 

végzettségét igazoló szakmai önéletrajzát és bizonyítványainak másolatát,
c) az oktatók átfogó fokozatú képzettségének igazolását,
d) a sikeres sugárvédelmi vizsga esetén kiállítandó bizonyítvány formáját, és
e) a számonkérés módját.

 (7) Az 53. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti engedély iránti kérelmet az OAH által rendszeresített nyomtatványon vagy 
elektronikus űrlapon kell benyújtani. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, értesítési címét és
b) a  továbbképzés alóli felmentési kérelmet, illetve a  továbbképzésben való részvétel nélküli vizsgázásának 

lehetővé tételét bizonyító dokumentumokat.
 (8) Az 53. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti engedély iránti kérelmet az OAH által rendszeresített nyomtatványon vagy 

elektronikus űrlapon kell benyújtani. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, értesítési címét,
b) a  szükséges végzettséget igazoló okirat másolatát, külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított okirat 

esetében annak magyar fordítását és a honosításról vagy elismerésről szóló döntést,
c) a szakmai gyakorlat részletes leírását és idejét, részletes szakmai önéletrajz keretében és
d) a szakmai gyakorlat igazolását, különösen foglalkoztatási jogviszony vagy vállalkozói tevékenység igazolása 

révén.
 (9) Az  53.  § (1)  bekezdés 9.  pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az  alábbi adatokat és 

információkat:
a) a kiemelt létesítmény és telephelyének leírását,
b) az alkalmazott radioaktív anyagok leírását,
c) a tervezett és üzemzavari kibocsátási útvonalakat, és
d) a javasolt dózismegszorítás értékét és az érték sugárvédelmi megalapozását.

 (10) Az  53.  § (1)  bekezdés 10.  pontja szerinti engedély iránti kérelemhez csatolni kell a  7.  melléklet szerint elkészített 
Sugárvédelmi Leírást és a 8. melléklet szerint elkészített létesítményi szintű MSSZ-t.

 (11) Az  53.  § (1)  bekezdés 11.  pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az  alábbi adatokat és 
információkat:
a) az  érintett személy vagy személyek Országos Dozimetriai Nyilvántartásban szereplő személyi azonosító 

adatait,
b) az éves effektívdózis-korlát meghaladása szükségességének indoklását,
c) a tervezett tevékenységek leírását és
d) a várható sugárterhelés nagyságát és ennek optimáltságát megalapozó dokumentumot.

 (12) Az  53.  § (1)  bekezdés 12.  pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az  alábbi adatokat és 
információkat:
a) a termék rendeltetését,
b) a termék műszaki jellemzőit,
c) radioaktív anyagokat tartalmazó termékek esetében ezen anyagok fizikai, kémiai és műszaki rögzítésének 

módját,
d) a  termék használata szempontjából releváns távolságban – többek között a  termék bármely hozzáférhető 

felületétől 0,1 m távolságban – mérhető dózisteljesítményt és
e) a fogyasztási cikk rendszeres használóit várhatóan érő dózisok nagyságát.

 (13) Az  53.  § (1)  bekezdés 13.  pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az  alábbi adatokat és 
információkat:
a) a radioaktívan szennyezett terület pontos meghatározását,
b) a radioaktív szennyezés okát és ismertetését,
c) környezeti mérési adatokat,
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d) a bevezetendő intézkedések stratégiáját, és
e) a tartósan szennyezett területen tervezett tevékenységeket, valamint a várható sugárdózisok értékét.

 (14) Az  53.  § (1)  bekezdés 14.  pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az  alábbi adatokat és 
információkat:
a) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés részletes leírását,
b) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés rendeltetését és rendeltetésszerű használatát,
c) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés, termék műszaki jellemzőit,
d) a  termék használata szempontjából releváns távolságban – többek között a  termék bármely hozzáférhető 

felületétől 0,1 m távolságban – mérhető dózisteljesítményt,
e) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetőit várhatóan érő dózisok nagyságát,
f ) orvosi radiológiai berendezés esetén a pácienseket várhatóan érő dózisok nagyságát, és
g) nem orvosi képalkotó berendezés esetén az érintetteket várhatóan érő dózisok nagyságát.

 (15) Az  53.  § (1)  bekezdés 15.  pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az  alábbi adatokat és 
információkat:
a) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés részletes leírását,
b) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés rendeltetését és rendeltetésszerű használatát,
c) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés termék műszaki jellemzőit,
d) radioaktív anyagokat tartalmazó termékek esetében ezen anyagok leírását, valamint rögzítésének módját,
e) a  termék használata szempontjából releváns távolságban–többek között a  termék bármely hozzáférhető 

felületétől 0,1 m távolságban – mérhető dózisteljesítményt,
f ) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetőit várhatóan érő dózisok nagyságát,
g) orvosi radiológiai berendezés esetén a pácienseket várhatóan érő dózisok nagyságát, és
h) nem orvosi képalkotó berendezés esetén az érintetteket várhatóan érő dózisok nagyságát.

 (16) Az  53.  § (1)  bekezdés 16.  pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a  munkahelyen mérhető 
sugárzási adatokat.

 (17) Az  53.  § (1)  bekezdés 17.  pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az  alábbi adatokat és 
információkat:
a) a felszabadítandó radioaktív anyag leírását,
b) a felszabadítás érdekében végzendő tevékenység bemutatását és a kapcsolódó dózisbecslést és
c) a felszabadított radioaktív anyaggal végzendő tevékenység bemutatását.

 (18) Az  53.  § (2)  bekezdés szerinti átalakítási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az  alábbi adatokat és 
információkat:
a) a tervezett módosítás és szükségességének leírását és
b) a  tervezett módosítással érintett, az  engedélyezési eljárás során benyújtott dokumentumok átalakított 

változatát a tervezett módosítások megjelölésével.
 (19) Az  53.  § (1)  bekezdés 19.  pontja szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az  alábbi adatokat és 

információkat:
a) a  felhasználás módjának biztonsági elemzését a  sugárforrással kapcsolatos események értékelésére 

kiterjedően, és
b) 1 évnél nem régebbi zártságvizsgálati jegyzőkönyvet.

55. § (1) Ha a  kérelmező a  kérelmet megalapozó dokumentációt nem az  ügyfélkapun keresztül nyújtja be, akkor 
e  dokumentációt két nyomtatott példányban, valamint az  OAH-val egyeztetett szerkeszthető változatban, 
elektronikus adathordozón egy példányban kell benyújtania.

 (2) Az OAH ügyintézési határideje az 53. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti eljárásokban:
a) a kiemelt létesítményekre vonatkozóan 3 hónap,
b) az I., II. vagy III. kategóriába tartozó tevékenységekre vonatkozóan 30 nap.

 (3) Az OAH ügyintézési határideje az 53. § (1) bekezdés 2–5. és 9–19. pontja szerinti eljárásokban 30 nap.
 (4) Az  OAH vezetője az  ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal 

meghosszabbíthatja. Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról az OAH értesíti az ügyfelet és mindazokat, akiket 
az eljárás megindításáról értesített.
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36. Az engedélykérelmek elbírálása

56. § (1) Az engedélykérelem elbírásakor az OAH a jelen rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelést vizsgálja.
 (2) Az 53. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az OAH azt értékeli, hogy:

a) a fogyasztási cikk által nyújtott szolgáltatás indokolttá teszi-e az alkalmazását,
b) a termék úgy lett-e kialakítva, hogy az  minimálisra csökkentse a  normál használat során keletkező 

sugárterheléseket, valamint a  nem rendeltetésszerű használat és a  baleseti sugárterhelés valószínűségét 
és következményeit, illetve, hogy szükség van-e a  fogyasztási cikk műszaki és fizikai jellemzőire vonatkozó 
további feltételek kiszabásának,

c) a termék eleget tesz-e a  mentesítési kritériumoknak, vagy – adott esetben – hogy engedélyezett típusba 
tartozik-e; továbbá a  használaton kívüli termék végleges elhelyezése esetén nincs-e szükség különleges 
óvintézkedésekre,

d) megfelelő-e a  termék címkézése, és tartozik-e hozzá fogyasztói dokumentáció, amely tájékoztatást ad 
a helyes használatról és a végleges elhelyezés módjáról.

37. Bejelentési kötelezettség

57. § (1) Az engedélyes bejelenti az OAH-hoz
a) az 53. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti radioaktív anyag vagy ionizáló sugárzást kibocsátó berendezés

aa) alkalmazásának vagy üzemeltetésének megkezdését, legalább 30 nappal a  tervezett tevékenység 
megkezdését megelőzően,

ab) alkalmazásának, illetve üzemeltetésének megszüntetését, legalább 30 nappal a  tevékenység 
megszüntetését megelőzően,

ac) tulajdonjoga megszerzését, legalább 30 nappal a tulajdonjog tervezett megszerzését megelőzően,
ad) használata bármilyen jogcímen történő átengedését, legalább 10 nappal a  használat tervezett 

átengedését megelőzően,
b) az általános mentességi aktivitás-koncentráció, vagy a  specifikus mentességi aktivitás-koncentráció vagy 

aktivitás értékek alatti radioaktív anyag sugárvédelmi hatósági felügyelet alól való felszabadítását, legalább 
30 nappal a tervezett felszabadítást megelőzően,

c) a sugárvédelmi hatósági felügyelet alól mentesített radioaktív anyagot tartalmazó ionizáló sugárzást 
létrehozó berendezés üzemeltetését, legalább 10 nappal az üzemeltetés tervezett megkezdését megelőzően,

d) a sugárvédelmi hatósági felügyelet alól mentesített radioaktív anyagot tartalmazó ionizáló sugárzást 
létrehozó berendezés használata bármilyen jogcímen történő átengedését, legalább 10 nappal a használat 
tervezett átengedését megelőzően,

e) az  engedélyezett MSSZ, 8.  melléklet 1.1.1. és 1.1.17.  pontjában meghatározott adatok megváltoztatását 
a legkésőbb 15 nappal a változást követően,

f ) az  53.  § (1)  bekezdés 3.  pontja szerinti ionizáló sugárzást kibocsátó berendezés forgalmazása adatait 
a  forgalmazást követő év február 15-ig, az  átadott berendezés típusának, mennyiségének és az  átvevő 
engedélyes megnevezésével.

 (2) Az OAH az (1) bekezdés szerinti bejelentés tudomásul vételéről 8 napon belül írásban tájékoztatja a bejelentőt.
 (3) A sugárvédelmi képzés és továbbképzés szervezője bejelenti:

a) a  sugárvédelmi vizsga tervezett időpontját, a  képzés fokozatát, a  képzést záró vizsga helyét és időpontját, 
legalább 15 nappal a vizsga tervezett időpontját megelőzően;

b) a képzés, továbbképzés teljesítését.
 (4) A sugárvédelmi képzés és továbbképzés szervezője az OAH részére benyújtja a vizsgáztatásról szóló jegyzőkönyvet, 

valamint a kiállított Bizonyítványok adatait, legfeljebb 8 napon belül a vizsga időpontját követően.
 (5) Az OAH a  (3) és (4) bekezdés szerinti bejelentés tudomásul vételéről – a  (3) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés 

esetén a vizsgaelnök személyének kijelölésével – 8 napon belül írásban tájékoztatja a bejelentőt.
 (6) A  sugárvédelmi szakértő a  nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást – az  engedélyező hatóság által 

rendszeresített nyomtatványon vagy űrlapon – a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni.
 (7) A  sugárvédelmi szakértő az  engedélyező hatóságnál bejelentheti szakértői tevékenységének szüneteltetését, 

a  kezdőnap és a  szünetelés időtartamának megjelölésével. A  szünetelés nem érinti a  szakértő folyamatban lévő 
megbízásaiból eredő jogait és kötelezettségeit.

 (8) Az OAH a (6) és (7) bekezdés szerinti bejelentés tudomásul vételéről 8 napon belül írásban tájékoztatja a bejelentőt.
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38. Jelentés-köteles események

58. § (1) Az engedélyes minden sugárvédelemi szempontból rendkívüli eseményt az észlelést követően haladéktalanul, de 
legfeljebb két órán belül köteles jelenteni az OAH-nak.

 (2) Legkésőbb az  észlelést követő 16 órán belül minden rendkívüli eseményről el kell készíteni az  INES minősítését. 
A minősítésre az engedélyes tesz javaslatot, és elküldi az OAH-nak. A végső minősítést az OAH állapítja meg.

 (3) Az  INES szerinti 1 vagy annál magasabb minősítésű eseményről 24 órán belül a  közvéleményt tájékoztatni kell. 
A  tájékoztatást az  OAH-val egyeztetett módon az  engedélyes végzi úgy, hogy az  INES szerinti 1 vagy annál 
magasabb minősítésű eseményről készített tájékoztató közlemény szövegét az  engedélyes az  esemény észlelését 
követő 20 órán belül, de még annak nyilvánosságra hozatala előtt tájékoztatásul megküldi az  OAH-nak és a  BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak.

 (4) Az engedélyes az  (1)  bekezdés alapján jelentett esemény körülményeit köteles megvizsgálni, és a  vizsgálat 
eredményéről, továbbá az  esemény ismétlődésének vagy hasonló esemény bekövetkezésének megelőzését célzó 
javító intézkedésekről az esemény bekövetkezésétől számított 45 napon belül jelentést benyújtani az OAH részére.

39. További jelentési kötelezettségek, intézkedések

59. § (1) Az  OAH az  alkalmazott sugárvédelmi rendszer működőképességének és hatékonyságának felügyelete, továbbá 
e  rendeletben megfogalmazott követelmények teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében az  engedélyesre 
vonatkozó követelményeknél felsoroltakon kívül további jelentési kötelezettséget írhat elő az engedélyes számára.

 (2) Amennyiben bármely munkavállaló, beleértve a  külső munkavállalót is, személyi dózisának előre külön 
nem engedélyezett növekménye egy kiértékelési periódusban meghaladja a  vonatkozó éves korlát 10%-át, 
az engedélyes az eseményt haladéktalanul kivizsgálja és a kivizsgálás eredményét megküldi az OAH-nak.

40. Ellenőrzés

60. § (1) Az OAH a  munkavállalók és a  lakosság sugárvédelme érdekében az  atomenergia alkalmazóinak tevékenységét, 
az általuk alkalmazott radioaktív anyagok és üzemeltett berendezések állapotát a fokozatosság elvével összhangban 
rendszeresen és tervszerűen ellenőrzi.

 (2) Az OAH jogosult a sugárvédelmi képzést és a vizsgáztatást ellenőrizni.
 (3) Az  OAH a  sugárvédelmet befolyásoló tényezők szempontjából jogosult megvizsgálni vagy megvizsgáltatni 

az  engedélyes szervezetének működését és a  sugárvédelemre hatást gyakorló tevékenységet végző személyek 
(beleértve a beszállítók személyzetének) alkalmasságát a számukra meghatározott feladatok ellátására.

 (4) Az  OAH jogosult az  engedélyesnél előzetesen bejelentett és – ha az  ellenőrzés céljának eléréséhez szükséges  – 
előzetesen be nem jelentett ellenőrzést végezni. Előzetesen be nem jelentett ellenőrzés esetén az  ellenőrzés 
tényét az OAH képviselője a helyszínen közli az engedélyes erre meghatalmazott képviselőjével, majd az ellenőrzés 
végrehajtási feltételeinek kialakítása után haladéktalanul megkezdi az ellenőrzést.

 (5) Ellenőrzése során az OAH jogosult az engedélyes a tevékenysége rendszeres végzését bemutattatni.
 (6) Az  OAH ellenőrzései során az  engedélyes köteles az  OAH-val együttműködni és az  ellenőrzés eredményességét 

előmozdítani, a belső ellenőrzés eredményeit, dokumentumait az OAH rendelkezésére bocsátani.
 (7) Az OAH éves ellenőrzési tervet készít, amelyet negyedévenként aktualizál.
 (8) Az OAH ellenőrzése nem mentesíti az engedélyest a belső ellenőrzési tevékenység végzésének kötelezettsége alól.
 (9) Ha a  munkavállaló nyilvántartott személyi dózisának a  növekménye meghaladja a  6 mSv effektív dózist egy 

ellenőrzési időszakban, vagy az  adott naptári év folyamán összegzett dózisa a  20 mSv effektív dózist, vagy 
a  munkavállaló adott év során összegeződő sugárterhelése az  engedélyezett bármelyik szervdózis-korlát 30%-át 
túllépi, az OAH köteles ellenőrzést tartani.

41. A tevékenység megkezdését megelőző hatósági ellenőrzés

61. § (1) Az  53.  § (1)  bekezdés 1. és 2.  pontja szerinti engedély kiadását követően, az  engedélyezett tevékenység 
megkezdésének feltétele az  OAH ellenőrzése, amely során az  OAH ellenőrzi e  rendelet követelményeinek 
teljesülését, továbbá a Sugárvédelmi Leírásban foglaltak megvalósítását.

 (2) Kiemelt létesítmények, továbbá I. és II. sugárvédelmi kategóriába tartozó ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések 
sugárvédelmi ellenőrzésében – beleértve az  (1)  bekezdés szerinti ellenőrzést – az  Országos Közegészségügyi 
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Központ (a  továbbiakban: OKK) helyszíni mérések végzésével, szakmai értékeléssel, szakvéleményekkel, 
jegyzőkönyvek felvételével szakmai támogatást nyújt az OAH részére.

42. Érvényesítés

62. § (1) A jogszabályi előírások és a hatósági kötelezések betartása érdekében az OAH szükség esetén érvényesítési eljárást 
indít.

 (2) Az  érvényesítés a  jogszabálysértés vagy hatósági előírás megszegésének a  sugárvédelemre gyakorolt hatásától 
függően lehet
a) csekély sugárvédelmi jelentőséggel bíró jogszabálysértés vagy hatósági előírás megszegése esetén 

az engedélyes írásbeli figyelmeztetése, amelyben az OAH azonosítja az előírássértés jellemzőit és jogi alapját, 
valamint rögzíti a javító intézkedés végrehajtására engedélyezett időtartamot,

b) jelentősebb sugárvédelmi jelentőséggel bíró jogszabálysértés vagy hatósági előírás megszegése esetén 
kiegészítő feltételek előírása az engedélyezett tevékenység elvégzéséhez,

c) lényeges sugárvédelmi jelentőséggel bíró jogszabálysértés vagy hatósági előírás megszegése esetén 
az engedélyezett tevékenység korlátozása, az engedély visszavonása.

 (3) Az  OAH minden esetben kötelezi az  engedélyest az  azonosított eltérések kezelésére és a  szükséges intézkedések 
megtételére, a  feltárt eltérések felszámolására, abból a  célból, hogy események bekövetkezését megelőzzék vagy 
az ismételt bekövetkezését megakadályozzák.

43. A foglalkozási személyi dozimetriai monitorozás eredményeinek értékelése és nyilvántartása – 
Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás

63. § (1) Az OAH Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás 32. § szerinti üzemeltetésével gondoskodik az „A” kategóriába 
tartozó munkavállalók méréseken alapuló, rendszeres személyi monitorozásáról, a  monitorozási eredmények 
értelmezéséről és értékeléséről.

 (2) Az  OAH sugárvédelmi feladatai ellátása során együttműködik a  feladatkörében érintett OKK-val, valamint más 
közegészségügyi és sugáregészségügyi szervekkel.

44. A lakossági dózisok becslése

64. § (1) A lakosság tagjait érő dózisok környezeti méréseken alapuló becslésére az OAH az ország területén végzett mérések 
alapján számításokat végez.

 (2) A számítások elvégzéséhez szükséges mérések fajtáját és gyakoriságát, valamint a különféle szervek által végzendő 
mérési eredmények összegyűjtésének módját a  lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését 
meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 
rendelet határozza meg.

 (3) A lakossági dózisok becsléséhez szükséges számításokban az OAH figyelembe veszi
a) a külső sugárzásból származó dózisokat, valamint
b) a  radionuklid-bevitelt, a  radionuklidok jellegét és szükség esetén a  fizikai és kémiai állapotát, valamint 

az  élelmiszerekben és az  ivóvízben vagy más releváns környezeti elemekben található radionuklidok 
aktivitáskoncentrációinak mértékét.

 (4) Az  OAH nyilvántartást vezet a  külső sugárterheléssel és a  radioaktív szennyezéssel kapcsolatos mérésekről, 
a  radionuklid-felvétellel kapcsolatos becslésekről, valamint a  reprezentatív személy által kapott dózisok 
értékelésének eredményeiről. A nyilvántartásban lévő adatokat az OAH a honlapján közzéteszi.

45. Hatósági adatszolgáltatás

65. § (1) Az OAH a hatósági ellenőrzés rendjére tekintettel a honlapján köteles közzétenni és naprakész állapotban tartani
a) a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, radioaktív anyagot nem tartalmazó ionizáló sugárzást 

kibocsátó berendezések listáját,
b) a mentesített ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések listáját,
c) az engedélyezett sugárvédelmi védőeszközök listáját,
d) a sugárvédelmi képzettséget igazoló, külön eljárás nélkül elfogadott külföldi bizonyítványok listáját,
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e) a  lakosságra vonatkozó külső sugárterheléssel és a  radioaktív szennyezéssel kapcsolatos mérések 
eredményeit, a  radionuklid-felvétellel kapcsolatos becslések eredményeit, valamint a  reprezentatív személy 
által kapott dózis-értékelések eredményeit,

f ) az ellenőrzési tervét, valamint
g) a sugárvédelmi képzésre és továbbképzésre engedéllyel rendelkezők listáját.

 (2) Az  57.  § alapján bejelentett jelentős eseményekből és az  azt követő vizsgálatokból levont, sugárvédelemre 
vonatkozó következtetéseket, tapasztalatokat az OAH közzéteszi a honlapján.

 (3) Az INES szerinti 1 vagy annál magasabb besorolású eseményről az esemény bekövetkezését vagy észlelését követő 
24 órán belül az OAH tájékoztatja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget.

 (4) Az OAH tájékoztatja a  többi tagállam illetékes hatóságának kapcsolattartóját az  53.  § (1) 12.  pontja szerinti 
engedélyezési eljárás során kapott adatokról és információkról, továbbá kérésre köteles tájékoztatást adni 
a vonatkozó határozatáról és annak műszaki megalapozásáról.

X. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

46. Hatályba léptető rendelkezés

66. §  Ez a kormányrendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

47. Átmeneti rendelkezések

67. § (1) Amennyiben az atomenergia alkalmazója egy sugárforrást a gyártó visszavásárlási garanciája nélkül vett, akkor azt 
az alkalmazás befejezése után köteles haladéktalanul olyan létesítménybe vinni, ahol biztosított annak hosszú távú 
tárolása vagy végleges elhelyezése, vagy másik engedéllyel rendelkező vállalkozásnak átadni.

 (2) Az atomenergia alkalmazójának kérésére az OAH felmentést adhat a 41. §-ban szereplő követelmények teljesítése 
alól.

68. § (1) Az e kormányrendelet hatálya alá tartozó, e kormányrendelet hatályba lépését megelőzően
a) az  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvos Hivatala (a  továbbiakban: 

ÁNTSZ OTH) és a  sugáregészségügyi feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok által kiadott 
engedélyek, valamint mentesítésről szóló határozatok az  engedélyben, illetve a  mentesítési határozatban 
meghatározott ideig hatályban maradnak azzal, hogy az 53. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott 
tevékenységekre kiadott engedélyek a  legkorábban lejáró engedélyben meghatározott ideig maradnak 
hatályban és az  abban foglalt, e  kormányrendelet hatálya alá tartozó bejelentési, adatszolgáltatási 
kötelezettségeket az engedélyesek az OAH részére kötelesek teljesíteni,

b) kiadott, határozatlan érvényességi idejű sugárvédelmi képzés és továbbképzés tematikáját, valamint 
a vizsgakövetelményeket jóváhagyó határozatok 2016. december 31. napján hatályukat vesztik.

 (2) Az  ÁNTSZ OTH és a  sugáregészségügyi feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok által e  rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő kérelmeket és az ügyekben keletkezett iratokat – az ügyfél egyidejű értesítése 
mellett – haladéktalanul átteszik az OAH-hoz.

 (3) Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ, valamint a Magyar Mérnöki Kamara által az e kormányrendelet 
hatályba lépését megelőzően kiadott szakértői engedélyek 2018. december 31-ig maradnak hatályban.

69. § (1) Az  ÁNTSZ OTH és a  sugáregészségügyi feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok a  rendelet 
hatálybalépését követően, de legkésőbb 90 napon belül az OAH részére átadják
a) az  53.  § szerinti eljárásokhoz kapcsolódó, hatályban lévő engedélyeket, valamint az  engedélyeket 

megalapozó iratokat,
b) a  hatályban lévő gyártási engedélyt, a  forgalomba hozatali engedélyt kapott radioaktív anyagot nem 

tartalmazó, ionizáló sugárzást létrehozó berendezések listáját, a kiadott engedélyek másolatát,
c) a mentesített berendezések listáját, a kiadott mentesítési engedélyeket, valamint az mentesítést megalapozó 

iratokat, továbbá
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d) az ÁNTSZ OTH és a sugáregészségügyi feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok által kiadott 
ionizáló sugárzást kibocsátó berendezésekkel kapcsolatos hatályos engedélyeket, valamint az engedélyeket 
megalapozó iratokat.

 (2) Ha az  (1)  bekezdésben felsorolt iratok és adatok az  ÁNTSZ OTH-nál és a  sugáregészségügyi feladatokat ellátó 
fővárosi és megyei kormányhivataloknál elektronikusan rendelkezésre állnak, azokat elektronikus adathordozón 
adja át az OAH részre.

 (3) A dozimetriai adatbázis működtetése 2020. december 31-ig az ÁNTSZ OTH feladata azzal, hogy e kormányrendelet 
hatálybalépésének napjától az  OAH számára az  adatbázis felhasználói jogosultságainak teljes körét biztosítani 
szükséges.

48. Uniós jogi aktusoknak való megfelelés

70. §  Ez a  kormányrendelet az  ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet 
szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a  89/618/Euratom, a  90/641/Euratom,  
a  96/29/Euratom, a  97/43/Euratom és a  2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
2013. december 5-i 2013/59/EURATOM tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

49. Hatályon kívül helyező rendelkezések

71. §  Hatályát veszti az  atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények 
tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének 
rendjéről szóló 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet.

72. §  Hatályát veszti az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagok, valamint 
ionizáló sugárzást létrehozó berendezések köréről szóló 124/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet.

73. §  Hatályát veszti a  radionuklidok mentességi aktivitás koncentrációja és mentességi aktivitása szintjének 
meghatározásáról szóló 23/1997. (VII. 18.) NM rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

52 
 

1. melléklet a …/2015. (……) Korm. rendelethez 

Radionuklidok általános és specifikus mentességi aktivitás-koncentrációja, valamint 
specifikus mentességi aktivitása 

1. A radionuklidok általános és specifikus aktivitás-koncentrációja és specifikus mentességi 

aktivitása  

1.1. A radionuklidok általános és specifikus aktivitás-koncentrációját, valamint és specifikus 

mentességi aktivitását tartalmazó táblázat 

 A B C D 
1  Radionuklid Általános mentességi 

aktivitás-koncentráció 
(Bq/g) 

Specifikus mentességi 
aktivitás-koncentráció 

(Bq/g) 

Specifikus 
mentességi 

aktivitás (Bq) 
2  H-3 102 106 109 
3  Be-7 10 103 107 
4  C-14 1 104 107 

5  
O-15 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
102 109 

6  F-18 10 101 106 

7  Na-22 10-1 101 106 
8  Na-24 1 101 105 
9  Si-31 103 103 106 
10  P-32 103 103 105 
11  P-33 103 105 108 
12  S-35 102 105 108 
13  Cl-36 1 104 106 
14  Cl-38 10 101 105 

15  
Ar-37 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
106 108 

16  
Ar-41 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
102 109 

17  K-40(a) 101 102 106 
18  K-42 102 102 106 
19  K-43 10 101 106 
20  Ca-45 102 104 107 
21  Ca-47 10 101 106 
22  Sc-46 10-1 101 106 
23  Sc-47 102 102 106 
24  Sc-48 1 101 105 
25  V-48 1 101 105 
26  Cr-51 102 103 107 
27  Mn-51 10 101 105 
28  Mn-52 1 101 105 
29  Mn-52 m 10 101 105 
30  Mn-53 102 104 109 
31  Mn-54 10-1 101 106 
32  Mn-56 10 101 105 
33  Fe-52(b) 10 101 106 
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34  Fe-55 103 104 106 
35  Fe-59 1 101 106 
36  Co-55 10 101 106 
37  Co-56 10-1 101 105 
38  Co-57 1 102 106 
39  Co-58 1 101 106 
40  Co-58 m 104 104 107 
41  Co-60 10-1 101 105 
42  Co-60 m 103 103 106 
43  Co-61 102 102 106 
44  Co-62 m 10 101 105 
45  Ni-59 102 104 108 
46  Ni-63 102 105 108 
47  Ni-65 10 101 106 
48  Cu-64 102 102 106 
49  Zn-65 10-1 101 106 
50  Zn-69 103 104 106 
51  Zn-69 m(b) 10 102 106 
52  Ga-72 10 101 105 
53  Ge-71 104 104 108 
54  As-73 103 103 107 
55  As-74 10 101 106 
56  As-76 10 102 105 
57  As-77 103 103 106 
58  Se-75 1 102 106 
59  Br-82 1 101 106 

60  
Kr-74 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
102 109 

61  
Kr-76 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
102 109 

62  
Kr-77 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
102 109 

63  
Kr-79 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
103 105 

64  
Kr-81 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
104 107 

65  
Kr-83 m C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
105 1012 

66  
Kr-85 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
105 104 

67  
Kr-85 m C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
103 1010 

68  
Kr-87 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
102 109 

69  
Kr-88 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
102 109 

70  Rb-86 102 102 105 
71  Sr-85 1 102 106 
72  Sr-85 m 102 102 107 
73  Sr-87 m 102 102 106 
74  Sr-89 103 103 106 
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75  Sr-90 (b) 1 102 104 
76  Sr-91 (b) 10 101 105 
77  Sr-92 10 101 106 
78  Y-90 103 103 105 
79  Y-91 102 103 106 
80  Y-91 m 102 102 106 
81  Y-92 102 102 105 
82  Y-93 102 102 105 
83  Zr-93 10 103 107 
84  Zr-95 (b) 1 101 106 
85  Zr-97 (b) 10 101 105 
86  Nb-93 m 10 104 107 
87  Nb-94 10-1 101 106 
88  Nb-95 1 101 106 
89  Nb-97 (b) 10 101 106 
90  Nb-98 10 101 105 
91  Mo-90 10 101 106 
92  Mo-93 10 103 108 
93  Mo-99 (b) 10 102 106 
94  Mo-101 (b) 10 101 106 
95  Tc-96 1 101 106 
96  Tc-96 m 103 103 107 
97  Tc-97 10 103 108 
98  Tc-97 m 102 103 107 
99  Tc-99 1 104 107 
100  Tc-99 m 102 102 107 
101  Ru-97 10 102 107 
102  Ru-103 (b) 1 102 106 
103  Ru-105 (b) 10 101 106 
104  Ru-106 (b) 10-1 102 105 
105  Rh-103 m 104 104 108 
106  Rh-105 102 102 107 
107  Pd-103 (b) 103 103 108 
108  Pd-109 (b) 102 103 106 
109  Ag-105 1 102 106 
110  Ag-110 m (b) 10-1 101 106 
111  Ag-111 102 103 106 
112  Cd-109 (b) 1 104 106 
113  Cd-115 (b) 10 102 106 
114  Cd-115 m (b) 102 103 106 
115  In-111 10 102 106 
116  In-113 m 102 102 106 
117  In-114 m (b) 10 102 106 
118  In-115 m 102 102 106 
119  Sn-113 (b) 1 103 107 
120  Sn-125 10 102 105 
121  Sb-122 10 102 104 
122  Sb-124 1 101 106 
123  Sb-125 (b) 10-1 102 106 
124  Te-123 m 1 102 107 
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125  Te-125 m 103 103 107 
126  Te-127 103 103 106 
127  Te-127 m (b) 10 103 107 
128  Te-129 102 102 106 
129  Te-129 (m) (b) 10 103 106 
130  Te-131 102 102 105 
131  Te-131 m (b) 10 101 106 
132  Te-132 (b) 1 102 107 
133  Te-133 10 101 105 
134  Te-133 m 10 101 105 
135  Te-134 10 101 106 
136  I-123 102 102 107 
137  I-125 102 103 106 
138  I-126 10 102 106 
139  I-129 10-2 102 105 
140  I-130 10 101 106 
141  I-131 10 102 106 
142  I-132 10 101 105 
143  I-133 10 101 106 
144  I-134 10 101 105 
145  I-135 10 101 106 

146  
Xe-131 m C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
104 104 

147  
Xe-133 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
103 104 

148  Xe-135 C és D oszlopban szereplő 
értékek alkalmazandók 

103 1010 

149  Cs-129 10 102 105 
150  Cs-131 103 103 106 
151  Cs-132 10 101 105 
152  Cs-134 10-1 101 104 
153  Cs-134 m 103 103 105 
154  Cs-135 102 104 107 
155  Cs-136 1 101 105 
156  Cs-137 (b) 10-1 101 104 
157  Cs-138 10 101 104 
158  Ba-131 10 102 106 
159  Ba-140 (b) 1 101 105 
160  La-140 1 101 105 
161  Ce-139 1 102 106 
162  Ce-141 102 102 107 
163  Ce-143 10 102 106 
164  Ce-144 10 102 105 
165  Pr-142 102 102 105 
166  Pr-143 103 104 106 
167  Nd-147 102 102 106 
168  Nd-149 102 102 106 
169  Pm-147 103 104 107 
170  Pm-149 103 103 106 
171  Sm-151 103 104 108 
172  Sm-153 102 102 106 
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173  Eu-152 10-1 101 106 
174  Eu-152 m 102 102 106 
175  Eu-154 10-1 101 106 
176  Eu-155 1 102 107 
177  Gd-153 10 102 107 
178  Gd-159 102 103 106 
179  Tb-160 1 101 106 
180  Dy-165 103 103 106 
181  Dy-166 102 103 106 
182  Ho-166 102 103 105 
183  Er-169 103 104 107 
184  Er-171 102 102 106 
185  Tm-170 102 103 106 
186  Tm-171 103 104 108 
187  Yb-175 102 103 107 
188  Lu-177 102 103 107 
189  Hf-181 1 101 106 
190  Ta-182 10-1 101 104 
191  W-181 10 103 107 
192  W-185 103 104 107 
193  W-187 10 102 106 
194  Re-186 103 103 106 
195  Re-188 102 102 105 
196  Os-185 1 101 106 
197  Os-191 102 102 107 
198  Os-191 m 103 103 107 
199  Os-193 102 102 106 
200  Ir-190 1 101 106 
201  Ir-192 1 101 104 
202  Ir-194 102 102 105 
203  Pt-191 10 102 106 
204  Pt-193 m 103 103 107 
205  Pt-197 103 103 106 
206  Pt-197 m 102 102 106 
207  Au-198 10 102 106 
208  Au-199 102 102 106 
209  Hg-197 102 102 107 
210  Hg-197 m 102 102 106 
211  Hg-203 10 102 105 
212  Tl-200 10 101 106 
213  Tl-201 102 102 106 
214  Tl-202 10 102 106 
215  Tl-204 1 104 104 
216  Pb-203 10 102 106 

217  
Pb-210 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
101 104 

218  Pb-212(b) C és D oszlopban szereplő 
értékek alkalmazandók 

101 105 

219  Bi-206 1 101 105 
220  Bi-207 10-1 101 106 
221  Bi-210 C és D oszlopban szereplő 103 106 
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értékek alkalmazandók 

222  
Bi-212 (b) C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
101 105 

223  Po-203 10 101 106 
224  Po-205 10 101 106 
225  Po-207 10 101 106 

226  
Po-210 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
101 104 

227  At-211 103 103 107 

228  Rn-220 (b) C és D oszlopban szereplő 
értékek alkalmazandók 

104 107 

229  
Rn-222 (b) C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
101 108 

230  
Ra-223 (b) C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
102 105 

231  Ra-224 (b) C és D oszlopban szereplő 
értékek alkalmazandók 

101 105 

232  Ra-225 10 102 105 

233  
Ra-226 (b) C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
101 104 

234  Ra-227 102 102 106 

235  Ra-228 (b) C és D oszlopban szereplő 
értékek alkalmazandók 

101 105 

236  Ac-228 C és D oszlopban szereplő 
értékek alkalmazandók 

101 106 

237  Th-226(b) 103 103 107 

238  
Th-227 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
101 104 

239  Th-228(b) C és D oszlopban szereplő 
értékek alkalmazandók 

100 104 

240  Th-229 (b) 10-1 100 103 

241  
Th-230 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
100 104 

242  
Th-231 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
103 107 

243  Th-234 (b) C és D oszlopban szereplő 
értékek alkalmazandók 

103 105 

244  Pa-230 10 101 106 

245  
Pa-231 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
100 103 

246  Pa-233 10 102 107 
247  U-230 10 101 105 
248  U-231 (b) 102 102 107 
249  U-232 (b) 10-1 100 103 
250  U-233 1 101 104 

251  
U-234 C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
101 104 

252  U-235 (b) C és D oszlopban szereplő 
értékek alkalmazandók 

101 104 

253  U-236 10 101 104 
254  U-237 102 102 106 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 209. szám 28091

58 
 

255  
U-238 (b) C és D oszlopban szereplő 

értékek alkalmazandók 
101 104 

256  U-239 102 102 106 

257  U-240 C és D oszlopban szereplő 
értékek alkalmazandók 

103 107 

258  U-240 (b) 102 101 106 
259  Np-237 (b) 1 100 103 
260  Np-239 102 102 107 
261  Np-240 10 101 106 
262  Pu-234 102 102 107 
263  Pu-235 102 102 107 
264  Pu-236 1 101 104 
265  Pu-237 102 103 107 
266  Pu-238 10-1 100 104 
267  Pu-239 10-1 100 104 
268  Pu-240 10-1 100 103 
269  Pu-241 10 102 105 
270  Pu-242 10-1 100 104 
271  Pu-243 103 103 107 
272  Pu-244 (b) 10-1 100 104 
273  Am-241 10-1 100 104 
274  Am-242 103 103 106 
275  Am-242 m (b) 10-1 100 104 
276  Am-243 (b) 10-1 100 103 
277  Cm-242 10 102 105 
278  Cm-243 1 100 104 
279  Cm-244 1 101 104 
280  Cm-245 10-1 100 103 
281  Cm-246 10-1 100 103 
282  Cm-247 (b) 10-1 100 104 
283  Cm-248 10-1 100 103 
284  Bk-249 102 103 106 
285  Cf-246 103 103 106 
286  Cf-248 1 101 104 
287  Cf-249 10-1 100 103 
288  Cf-250 1 101 104 
289  Cf-251 10-1 100 103 
290  Cf-252 1 101 104 
291  Cf-253 102 102 105 
292  Cf-254 1 100 103 
293  Es-253 102 102 105 
294  Es-254 (b) 10-1 101 104 
295  Es-254 m (b) 10 102 106 
296  Fm-254 104 104 107 
297  Fm-255 102 103 106 

298  

Természetes 
radionuklidok 

az U-238 
sorozatból 

1   

299  Természetes 
radionuklidok 

1   
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a Th-232 
sorozatból 

1.2. Megjegyzések az 1.1 pontban foglalt táblázathoz: 

1.2.1. (a) = Az 1.000 kg-nál kisebb mennyiségű káliumsók mentességet élveznek. 

1.2.2. (b) = Az anyanuklidokat és bomlástermékeiket, amelyek esetében csak az anyanuklidra 
vonatkozó mentességi szintet kell figyelembe venni, a 2. pontban lévő táblázat tartalmazza. 

2. Bomlástermékek, amelyek esetében csak az anyanuklidra vonatkozó mentességi szintet kell 
figyelembe venni: 

 A B 
1  Anyanuklid Bomlástermék 
2  Fe-52 Mn-52 m 
3  Zn-69 m Zn-69 
4  Sr-90 Y-90 
5  Sr-91 Y-91 m 
6  Zr-95 Nb-95 
7  Zr-97 Nb-97 m, Nb-97 
8  Nb-97 Nb-97 m 
9  Mo-99 Tc-99 m 
10  Mo-101 Tc-101 
11  Ru-103 Rh-103 m 
12  Ru-105 Rh-105 m 
13  Ru-106 Rh-106 
14  Pd-103 Rh-103 m 
15  Pd-109 Ag-109 m 
16  Ag-110 m Ag-110 
17  Cd-109 Ag-109 m 
18  Cd-115 In-115 m 
19  Cd-115 m In-115 m 
20  In-114 m In-114 
21  Sn-113 In-113 m 
22  Sb-125 Te-125 m 
23  Te-127 m Te-127 
24  Te-129 m Te-129 
25  Te-131 m Te-131 
26  Te-132 I-132 
27  Cs-137 Ba-137 m 
28  Ce-144 Pr-144, Pr-144 m 

29  
U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, 

Po-212,  
30  U-240 Np-240 m, Np-240 
31  Np-237 Pa-233 
32  Pu-244 U-240, Np-240 m, Np-240 
33  Am-242 m Np-238 
34  Am-243 Np-239 
35  Cm-247 Pu-243 
36  Es-254 Bk-250 
37  Es-254 m Fm-254 
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38  Zr-93 Nb-93 m 
39  Ag-108 m Ag-108 
40  Ba-140 La-140 
41  Pb-210 Bi-210, Po.210 
42  Pb-212 Bi-212, Tl-208, Po-212 
43  Bi-212 Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) 
44  Rn-220 Po-216 
45  Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 
46  Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 
47  Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) 

48  
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, 

Po-210 
49  Ra-228 Ac-228 
50  Th-226 Ra-222, Rn-218, Po-214 

51  
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), 

Po-212 (0,64) 
52  Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 
53  Th-234 Pa-234 m 
54  U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214  
55  U-235 Th-231 
56  U-238 Th-234, Pa-234 m 

 
2.1. A táblázatban nem szereplő radionuklidok esetében, igény esetén az OAH határozza meg 
a mentességi aktivitásokat és aktivitás-koncentrációkat. 
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      2. melléklet a …/2015. (… …) Korm. rendelethez 

Az értelmező rendelkezésekhez tartozó képletek 

 

1. Az aktivitáshoz tartozó képlet 

1.1. Az aktivitás a dN és a dt hányadosa, ahol dN az adott energiaállapotból történő 
magátalakulások várható száma a dt időintervallumban: 

 
1.2. Az aktivitás mértékegysége a becquerel (Bq). 

 

2. Az effektív dózishoz tartozó képlet 

2.1. Az effektív dózis meghatározása az alábbi: 

  
2.2. Az effektív dózis számításának képletében a DT,R az R sugárzástól származó, T szövetre 
vagy szervre átlagolt elnyelt dózis, wR a sugárzási súlytényező és wT a T szövet vagy szerv 
testszöveti súlytényezője. 

 

2.3. A wT és a wR súlytényezők értékeit a 3. melléklet tartalmazza. Az effektív dózis 
mértékegységea sievert (Sv); 

 

3. Az egyenértékdózishoz tartozó képlet 

3.1. Az egyenértékdózis számítása az alábbi: .  

3.2. Az egyenértékdózis számításának képletében a DT,R az R sugárzástól származó, a T 
szövetre vagy szervre átlagolt elnyelt dózis, a wR a sugárzási súlytényező. 

3.3. Amikor a sugárzási teret különböző típusú és energiájú, azaz eltérő wR súlytényezőjű 
sugárzások alkotják, akkor a teljes egyenértékdózist (HT) a következő képlet szerinti összeg 
adja meg: 

 
3.4. A wR értékeit a 3. melléklet tartalmazza.  

3.5. Az egyenértékdózis mértékegysége a sievert (Sv). 

 

 

 

RT
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4. Az elnyelt dózishoz tartozó képlet 

4.1. Az elnyelt dózis számítása az alábbi: 𝐷𝐷  = !"
!"

 

4.2. Az elnyelt dózis számításának képletében a dɛ az ionizáló sugárzás útján egy 
térfogatelemben átlagosan elnyelt energia, a dm a térfogatelem tömege. 

4.3. Az elnyelt dózis egy adott szövetre vagy szervre átlagolt dózisértéket jelent.  

4.4. Az elnyelt dózis mértékegysége a gray (Gy). 

 

5. A lekötött effektív dózishoz tartozó képlet 

5.1. A lekötött effektív dózis számítása az alábbi:  

5.2. A lekötött effektív dózis számításának képletében az E(τ) mennyiségben τ azon évek 

számát jelöli, amelyekre az integrálást végrehajtják.  

5.3. A lekötött effektív dózis mértékegysége a sievert (Sv). 

 

6. A lekötött egyenértékdózishoz tartozó képlet 

6.1. A lekötött egyenértékdózis számítása az alábbi: ttHH
t

t
TT d )()(

0

0

∫
+

=
τ

τ !  

6.2. A lekötött egyenértékdózis számításának képletében a t0: a bevitel időpontja, a )(tHT!  az 

egyenértékdózis-teljesítmény a t időpillanatban a T szervben vagy szövetben, τ az az 

időtartam, amelyre vonatkozóan az integrálást végzik. 

6.3. A lekötött egyenértékdózis mértékegysége a sievert (Sv). 

 

)()( ττ ∑=
T

TTHwE
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3. melléklet a …/2015. (… …) Korm. rendelethez 
 

Sugárzási és testszöveti súlytényezők 

1. Sugárzási súlytényezők 

 A B 

1.  A sugárzás típusa wR 

2.  Fotonok 1 

3.  Elektronok és müonok 1 

4.  Protonok és töltött pionok 2 

5.  Alfa-részecskék, hasadványok, nehézionok 20 

6.  Neutronok, En ≤ 1 MeV 2,5 + 18,2 𝑒𝑒! !" !! ! ! 

7.  Neutronok, 1 MeV <En ≤ 50 MeV 5,0 + 17,0 𝑒𝑒! !" !!! ! ! 

8.  Neutronok, En > 50 MeV 2,5 + 3,25 𝑒𝑒! !" !,!"!! ! ! 

1.1. A táblázatban: En: a neutron-energia MeV-ben. 

1.2. Az értékek a testet érő sugárzásra, illetve belső sugárforrások esetén a szervezetbe 
került radionuklid(ok) által kibocsátott sugárzásra vonatkoznak. 

2. Testszöveti súlytényezők 

 A B 

1.  Testszövet wT 

2.  Csontvelő 0,12 

3.  Vastagbél 0,12 

4.  Tüdő 0,12 

5.  Gyomor 0,12 

6.  Emlő 0,12 

7.  Egyéb szövetek (a) 0,12 

8.  Ivarmirigyek 0,08 

9.  Hólyag 0,04 

10.  Nyelőcső 0,04 

11.  Máj 0,04 

12.  Pajzsmirigy 0,04 

13.  Csontfelszín 0,01 

14.  Agy 0,01 
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15.  Nyálmirigyek 0,01 

16.  Bőr 0,01 

 

2.1. A 2. pontban szereplő táblázat 7. sorában foglalt egyéb szövetekre megadott wT (0,12) 
érték a két nemet illetően az alábbiakban felsorolt 13 szervet, illetve szövetet érő dózis 
számtani közepére vonatkozik. Egyéb szövetek: mellékvesék, felső légutak, epehólyag, 
szív, vesék, nyirokcsomók, izom, szájnyálkahártya, hasnyálmirigy, prosztata (férfiak), 
vékonybél, lép, csecsemőmirigy, méh/méhnyak (nők). 
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4. melléklet a …/2015. (… …) Korm. rendelethez 

 
Sugárvédelmi képzések és továbbképzések tematikája 

 

1. Sugárvédelmi képzések tematikája 
 

1.1. Alapfokozatú képzés 
1.1.1. Sugárfizikai alapismeretek (min. 2 óra) 
1.1.2. Alapfokú sugárvédelmi és sugárbiológiai ismeretek (min. 2 óra) 
1.1.3. Nukleáris védettségi ismeretek (min. 2 óra) 
1.1.4. Választott irányú sugárvédelmi ismeretek (min. 2 óra) 
1.1.5. Konzultáció (min. 1 óra)  
 

1.2. Bővített fokozatú képzés 
1.2.1. Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek (min. 3 óra) 
1.2.2. Sugárbiológiai ismeretek (min. 2 óra) 
1.2.3. Általános sugárvédelmi ismeretek, dóziskorlátok (min. 5 óra) 
1.2.4. Nukleáris védettségi ismeretek (min. 2 óra) 
1.2.5. Választott irányú sugárvédelmi ismeretek (min. 4 óra) 
1.2.6. Gyakorlati méréstechnika (min. 2 óra) 
1.2.7. Konzultáció (min. 2 óra) 
 

1.3. Átfogó fokozatú képzés 
1.3.1. Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek (min. 6 óra) 
1.3.2. Sugárbiológiai ismeretek (min. 6 óra) 
1.3.3. Sugárvédelmi ismeretek, dóziskorlátok, a hatósági ellenőrzés rendszere, sugárbalesetek, 
sugársérültek ellátása (min. 18 óra) 
1.3.4. Nukleáris védettségi ismeretek (min. 2 óra) 
1.3.5. Választott irányú sugárvédelmi ismeretek (min. 4 óra) 
1.3.6. Nukleárisbaleset-elhárítási ismeretek (min. 2 óra) 
1.3.7. Gyakorlati méréstechnika (min. 4 óra) 
1.3.8. Konzultáció (min. 4 óra) 
 

2. Sugárvédelmi továbbképzések tematikája 
 

2.1. Alapfokozatú továbbképzés 
2.1.1. Sugárfizikai alapismeretek (min. 1 óra) 
2.1.2. Alapfokú sugárvédelmi ismeretek (min. 1 óra) 
2.1.3. Nukleáris védettségi ismeretek (min. 1 óra) 
2.1.4. Választott irányú sugárvédelmi ismeretek (min. 2 óra) 
2.1.5. Konzultáció (min. 1 óra)  
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2.2. Bővített fokozatú továbbképzés 
2.2.1. Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek (min. 2 óra) 
2.2.2. Sugárbiológiai ismeretek (min. 2 óra) 
2.2.3. Általános sugárvédelmi ismeretek, dóziskorlátok, jogszabályi háttér, balesetelhárítás 
(min. 3 óra) 
2.2.4. Nukleáris védettségi ismeretek (min. 1 óra) 
2.2.5. Szakirányú speciális sugárvédelmi ismeretek (egészségügy, ipar, kutatás, nukleáris, 
állatorvosi) (min. 4 óra) 
2.2.6. Gyakorlat (min. 2 óra) 
2.2.7. Konzultáció (min. 1 óra) 
 

2.3. Átfogó fokozatú továbbképzés 
2.3.1. Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek (min. 2 óra) 
2.3.2. Sugárbiológiai ismeretek (min. 2 óra) 
2.3.3. Általános sugárvédelmi ismeretek (min. 4 óra) 
2.3.4. Aktualitások a sugárvédelemben (min. 6 óra) 
2.3.5. Nukleáris védettségi ismeretek (min. 1 óra) 
2.3.6. Szakirányú speciális sugárvédelmi ismeretek (egészségügy, ipar, kutatás, nukleáris, 
állatorvosi) (min. 4 óra) 
2.3.7. Sugárbiztonság, sugárbalesetek, baleset-elhárítás (min. 2 óra) 
2.3.8. Gyakorlat (min. 2 óra) 
2.3.9. Konzultáció (min. 1 óra) 
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5. melléklet a …./2015. (……) Korm. rendelethez 
 

 
Radioaktív anyagot nem tartalmazó, ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések sugárvédelmi besorolása 

 
 

 A B C D 
1. Munkahely I. kategória II. kategória III. kategória 
2. Orvosi és állatorvosi 

diagnosztikai munkahelyek 
  Intraoralis röntgenberendezés 

3. 

 

Röntgendiagnosztika (Panoráma, 
cephalometria, felvételi, 
átvilágító, angiográfiás 
röntgenberendezések, 
tomográfiás képalkotók) 

Csontsűrűségmérő  

4.  Hibrid vizsgálók  
5. Röntgensugárzást alkalmazó 

átvilágító ipari munkahelyek   Durvaszerkezeti ipari röntgen Röntgensugaras ipari mérő, 
szabályozó berendezések 

6. Biztonságtechnikai 
alkalmazások  Közúti és vasúti rakomány 

átvilágító berendezések 
Kábítószer, robbanóanyag 
kereső berendezések  

7.   Telepített és hordozható 
csomagvizsgálók  

8. Ipari radiográfiai munkahelyek Helyszíni röntgen-radiográfia Laboratóriumi röntgen-
radiográfia  

9. Anyag- és finomszerkezet 
vizsgáló munkahelyek   Röntgensugaras anyag- és 

finomszerkezet vizsgáló 
10 Gyorsító berendezést alkalmazó 

munkahelyek 
Orvosi terápia, ipari-, 
mezőgazdasági technológia, 
kutatás, oktatás 

  

11. Orvosi és állatorvosi terápiás 
munkahelyek Röntgenterápia   

 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 209. szám 28101

6. melléklet a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

68 
 

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

Azon építőanyagok jegyzéke, amelyek ellenőrzése  az általuk kibocsátott gamma-
sugárzásra való tekintettel sugárvédelmi szempontból az különösen indokolt, valamint 

az építőanyagok által kibocsátott gamma-sugárzásra vonatkozó  
aktivitáskoncentráció-index meghatározása és használata 

1. Természetes anyagokból készült építőanyagok 

1.1. alunittartalmú agyagpala 

1.2. az alább felsorolt természetes magmás kőzetekből készített építőanyagok vagy adalékok: 

1.2.1. gránitos kőzetek (különösen a gránitok, a szienit és az ortogneisz) 

1.2.2. porfírok 

1.2.3. tufa 

1.2.4. trassz (vulkáni hamu) 

1.2.5. láva 

2. A természetben előforduló radioaktív anyagokat feldolgozó iparágak 

maradékanyagait tartalmazó anyagok 

2.1. pernye 

2.2. foszforos gipsz 

2.3. foszforvegyületeket tartalmazó salak 

2.4. ónsalak 

2.5. rézsalak 

2.6. vörösiszap 

2.7. az acélgyártás maradékanyagai 

3. Az építőanyagok által kibocsátott gamma-sugárzásra vonatkozó 

aktivitáskoncentráció-index meghatározása és használata 

3.1. Az építőanyagokra vonatkozó I aktivitáskoncentráció-indexet a következőképpen kell 
számítani: 

I = CRa226/300 Bq/kg + CTh232/200 Bq/kg + CK40/3000 Bq/kg, 

ahol CRa226, CTh232 és CK40 az építőanyag megfelelő radionuklidjainak aktivitáskoncentrációja 
Bq/kg mértékegységben. 

3.2. Az index a tipikus kültéri sugárterhelésen felül jelentkező gamma-sugárzás dózisait 
jellemzi olyan épület esetében, amely egy meghatározott építőanyag felhasználásával készült. 
Amennyiben az index értéke 1 alatt van, az építőanyag alkalmazásából eredő többletsugárzás 
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automatikusan a vonatkoztatási szint alattinak vehető. Az index az építőanyagra, nem pedig 
annak alkotóelemeire vonatkozik, kivéve, ha az alkotóelemek maguk is építőanyagok és 
értékelésükre így külön kerül sor. Ilyen alkotóelemekre – és különösen a természetes eredetű 
radioaktív anyagokat felhasználó iparágak maradékanyagainak újrafeldolgozásával előállított 
építőanyagokra – való alkalmazás szándéka esetén megfelelő megoszlási tényezőt kell 
alkalmazni.  

3.3. Az aktivitáskoncentráció-index értéke l-nek vehető olyan anyagok konzervatív 
kiszűrésére, amelyek miatt sor kerülhet a 46. § (1) bekezdésében megállapított vonatkoztatási 
szint meghaladására.  

3.4. Pontos dózisszámításnál figyelembe kell venni más tényezőket is, különösen az anyag 
fajsúlyát, az adott geometriát, valamint az épülettípushoz és az anyag rendeltetéséhez 
(ömlesztett formában felhasznált vagy felületi anyagok) kapcsolódó tényezőket. 
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7. melléklet a …/2015. (… …) Korm. rendelethez 

Sugárvédelmi Leírás 

1. Általános követelmények 

1.1. A Sugárvédelmi Leírás tartalmazza   

1.1.1. az engedélyes szervezeti felépítésén belüli felelősségi körök meghatározását, 

1.1.2. a sugárveszélyes tevékenység(ek) technológiai leírását, 

1.1.3. a sugárvédelem kialakítása során alkalmazott optimálási szempontokat, 

1.1.4. a sugárveszélyes munkahelyek alaprajzát, a radioaktív anyagok és az ionizáló 
sugárzást kibocsátó berendezések helyzetének feltüntetésével; valamint a releváns 
pontokon előforduló legnagyobb dózisteljesítmények megadásával; hordozható 
berendezések alkalmazása esetén a helyszín körülhatárolásának a tervével, 

1.1.5. a vonatkozó tervezési szabványoknak való megfelelés igazolását, 

1.1.6. a sugárvédelmi minőségbiztosítási programot, 

1.1.7. a környező lakosság védelmének a tervét, a várható legnagyobb lakossági 
dózisterhelés becsült értékét, 

1.1.8. az ellenőrzött, illetve felügyelt területek meghatározásának 
követelményrendszerét és az ellenőrzött, illetve felügyelt területek tervezett 
meghatározását, 

1.1.9. az alkalmazott berendezések típusát és típusengedélyeinek azonosítóit, 

1.1.10. a hatósági bejelentés-köteles események körének meghatározását, 

1.1.11. annak meghatározását, hogy milyen időközönként szükséges az SL 
felülvizsgálata. 

1.2. Az 1.1. pontban felsoroltakon felül a kiemelt, I. és II. sugárvédelmi kategóriába tartozó 
tevékenységek esetén a Sugárvédelmi Leírás tartalmazza 

1.2.1. a tervszerű radioaktívanyag-kibocsátások tervét, a kibocsátásokból eredő 
lakossági dózisterhelés becslésével egyetemben, 

1.2.2. azon tevékenység-típusok meghatározását, amelyek elvégzésére az engedélyesnek 
– a munkavállalókra vonatkozó – külön dózismegszorításokat kell megállapítania, 

1.2.3. ahol nyitott radioaktív sugárforrásokkal is dolgoznak, a Sugárvédelmi Leírás 
tartalmazza annak elemzését, hogy a laboratóriumban fennáll-e a sugárvédelmi 
szempontból jelentős radioaktív szennyezés veszélye. 

2. Specifikus követelmények 

2.1. Nukleáris létesítmények esetén a Sugárvédelmi Leírás tartalmazza  

2.1.1. a lakossági dózismegszorítás értékét, 
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2.1.2. a létesítmény tervezett telephelyének sugárvédelmi szempontból történő 
vizsgálata során figyelembe vett demográfiai, meteorológiai, geológiai, hidrológiai és 
ökológiai viszonyokat, 

2.1.3. a környezeti kibocsátás határértékeit és környezeti kibocsátások feltételeit 
megállapító az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív 
kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6) KöM rendelet figyelembe 
vételével készített radioaktív környezeti kibocsátási terveket, 

2.1.4. a lakosság tagjainak a létesítménybe történő bejutását korlátozó intézkedéseket.  

2.2. Orvosi radiológiai munkahelyek esetében a Sugárvédelmi Leírás tartalmazza  

2.2.1. a helyiség méreteit, 

2.2.2. a röntgenberendezéseket tartalmazó helyiségek esetében a röntgenhelyiségek 
általános előírásainak teljesítését, valamint a szükséges kiegészítő helyiségek leírását, 

2.2.3. a diagnosztikai és terápiás munkahelyekre vonatkozó sugárvédelmi előírások 
teljesítésének módját, 

2.2.4. a tervezett sugárvédelmi ellenőrzések és mérések leírását és gyakoriságát. 
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8. melléklet a …/2015. (……) Korm. rendelethez  

Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat 

1. Általános követelmények 

1.1. Az MSSZ tartalmazza  

  1.1.1. a sugárvédelmi megbízott, illetve helyettesének nevét, elérhetőségét, munkaköri 
beosztását, szakmai végzettségét és sugárvédelmi képzettségét, 

1.1.2. sugárvédelmi megbízott feladatait, kiemelt létesítmények esetében a sugárvédelmi 
szolgálat szervezetének leírását és feladatait, 

1.1.3. az engedélyes a sugárvédelemmel kapcsolatos feladatait, 

1.1.4. a felelősségi körök felsorolását, 

1.1.5. a sugárvédelmi minőségbiztosítási programban előír feladatok, beleértve a 
berendezéseken végzendő ellenőrzéseket és méréseket, végrehajtásának módját és 
gyakoriságát, 

1.1.6. a munkavállalók külső és belső sugárterhelésének ellenőrzésére vonatkozó 
követelményeket, ezek gyakoriságát és módját, 

1.1.7. amennyiben személyi sugárterheléseket más munkavállalókon végzett személyi 
mérések alapján becsülnek, a becsléshez felhasznált számítási módszerek ismertetését, 

1.1.8. a sugárveszélyes munkahelyen dolgozó munkavállalók számát, szakmai és 
sugárvédelmi képzettségi követelményeit, 

1.1.9. a sugárveszélyes munkahelyen dolgozó munkavállalók sugárvédelemmel 
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, 

1.1.10. a sugárveszélyes munkaterületek és munkakörök leírását, a munkavállalók 
sugárvédelmi besorolását („A” vagy „B” besorolás), az adott munkakörök betöltéséhez 
szükséges szakirányú és sugárvédelmi jellegű képzettséget a 3. melléklet 
figyelembevételével, 

1.1.11. az ellenőrzött, illetve felügyelt területek körülhatárolási intézkedéseit, 

1.1.12. a felületi szennyezettség ellenőrzésének, a radioaktív hulladékok kezelésének 
módját, ezek nyilvántartásának rendjét, 

1.1.13. a biztonsági rendszerek, személyi védőeszközök, sugárvédelmi műszerek, 
személyi dózismérők bemutatását, továbbá kezelésére, viselésére, karbantartására, 
hitelesítésére vonatkozó előírásokat, 

1.1.14. a nyilvántartások vezetési és a bizonylatok megőrzési rendjét, a hatóságok 
részére történő bejelentési kötelezettség teljesítésének rendjét, 

1.1.15. mindazon ismereteket, amelyeket a biztonságos munkavégzéshez helyileg 
ismerni kell, 

1.1.16. az engedélyes által megbízott foglalkozás-egészségügyi szolgálat nevét és címét, 

8. melléklet a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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a sugáregészségügyi vizsgálatok rendjét, 

1.1.17. annak meghatározását, hogy milyen időközönként szükséges az MSSZ 
felülvizsgálatát, 

1.1.18. a normálistól eltérő események kezelésének tervét, 

1.1.19. a jelentésköteles események körét és kivizsgálásuk rendjét, 

 

1.2. Nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók esetén a létesítményi szintű MSSZ 
(az 1.1. pontban felsoroltak helyett) tartalmazza 

1.2.1. a sugárvédelmi szervezet felépítését és feladatait, sugárvédelmi megbízott(ak) 
feladatait, 
1.2.2. az engedélyes a sugárvédelemmel kapcsolatos feladatait, 
1.2.3. a létesítmény vezetőinek a sugárvédelemmel kapcsolatos feladatait, 
1.2.4. a felelősségi körök felsorolását, 
1.2.5. a munkavállalók külső és belső sugárterhelésének ellenőrzésére vonatkozó 
követelményeket, ezek gyakoriságát és módját, 
1.2.6. a sugárveszélyes munkahelyen dolgozó munkavállalók sugárvédelemmel 
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, 
1.2.7. az ellenőrzött, illetve felügyelt területek meghatározását, követelményrendszerét;  
1.2.8. a sugárterhelés forrásait, 
1.2.9. a munkavállalók sugárvédelmi besorolását („A” vagy „B” besorolás), 
1.2.10. a sugárvédelmi minőségbiztosítái programban előírt feladatok, beleértve a 
berendezéseken végzendő ellenőrzéseket és méréseket, végrehajtásuk módját és 
gyakoriságát, 
1.2.11. a nyilvántartások vezetési és a bizonylatok megőrzési rendjét, a hatóságok 
részére történő bejelentési kötelezettség teljesítésének rendjét, 
1.2.12. mindazon sugárvédelmi ismereteket, amelyeket a biztonságos munkavégzéshez 
helyileg ismerni kell, 
1.2.13. az engedélyes által megbízott munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot végző 
intézmény nevét és címét, a sugáregészségügyi vizsgálatok rendjét, 
1.2.14. annak meghatározását, hogy milyen időközönként szükséges az MSSZ 
felülvizsgálata, 
1.2.15. a normálistól eltérő események kezelésének tervét, 
1.2.16. a hatóságok részére történő bejelentési kötelezettség teljesítésének rendjét, 
1.2.17. az MSSZ tartalmazza, vagy abban hivatkozni kell a hatóság által jóváhagyott 
külön dokumentumokra 

1.2.17.1. a sugárveszélyes tevékenység(ek) technológiai leírását, 

1.2.17.2. sugárvédelmi képzés(ek) rendjét, 

1.2.17.3. a radioaktív hulladékok kezelése módját, ezek nyilvántartásának rendjét, 

1.2.17.4. a balesetelhárítási és intézkedési tervet (a továbbiakban: BEIT), amely 
tartalmazza az esetleg előálló rendkívüli esemény elhárításának, kezelésének - 
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ideértve a sugársérültek vagy arra gyanús személyek helyszínen történő egészségügyi 
ellátását -, intézkedési lehetőségeinek, illetve kötelezettségeinek rendjét, valamint 
annak meghatározását, hogy a BEIT-et milyen időközönként kell felülvizsgálni és 
gyakoroltatni a végrehajtásba bevont személyekkel, 

1.2.17.5. a veszélyhelyzeti kommunikáció tervét, 

1.2.17.6. a felületi szennyezettség ellenőrzésének rendjét, 

1.2.17.7. a biztonsági rendszerek, személyi védőeszközök, sugárvédelmi műszerek, 
személyi dózismérők bemutatását, továbbá kezelésére, viselésére, karbantartására, 
hitelesítésére vonatkozó előírásokat, 

1.2.18. Több szervezeti egységből álló létesítmény esetén a létesítmény szintű MSSZ 
mellékletét képezi az egyes sugárveszélyes munkahelyek sugárvédelmi szabályzata. 

2. Specifikus követelmények 

2.1. Az 1.1. pontban felsoroltakon felül a kiemelt létesítmények (kivéve nukleáris 
létesítmények és radioaktív hulladéktárolók) valamint I. és II. sugárvédelmi kategóriába 
tartozó tevékenységek esetén az MSSZ tartalmazza  továbbá 

2.1.1. a BEIT, amely tartalmazza az esetleg előálló rendkívüli esemény elhárításának, 
kezelésének - ideértve a sugársérültek vagy arra gyanús személyek helyszínen történő 
egészségügyi ellátását -, intézkedési lehetőségeinek, illetve kötelezettségeinek rendjét, 
valamint annak meghatározását, hogy a BEIT-et milyen gyakorisággal kell 
felülvizsgálni és gyakoroltatni a végrehajtásba bevont személyekkel, 

2.1.2. a veszélyhelyzeti kommunikáció tervét. 

2.2. Az 1., 2. és 3. kategóriába tartozó zárt sugárforrások alkalmazása esetén az MSSZ 
tartalmazza  

2.2.1. a zárt sugárforrások zártságvizsgálatának rendjét, 

2.2.2. a sugárforrások tárolási, kezelési rendjét, 

2.2.3. a sugárforrásra, a sugárforrás-tartóra és a kiegészítő berendezésekre vonatkozó 
üzemi előírásokat, 

2.2.4. a használaton kívüli sugárforrások megfelelő kezelésére, adott esetben beleértve a 
használaton kívüli sugárforrás gyártónak, szállítónak, másik arra jogosult 
vállalkozásnak vagy radioaktívhulladék-tároló létesítménynek történő átadására 
vonatkozó előírásokat, 

2.2.5. a hiányzó radioaktív vagy nukleáris anyag lehetséges helyének a felkutatására és 
felügyelet alá helyezésére vonatkozó intézkedési tervet. 

2.3. Orvosi radiológiai munkahelyek esetében az MSSZ tartalmazza 

2.3.1. az alkalmazott orvosi radiológiai technikák és kiegészítő berendezések részletes 
ismertetését, 

2.3.2. a sugárvédelmi ellenőrzési és mérési program leírását. 
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9. melléklet a …/2015. (… …) Korm. rendelethez 

 
Sugárvédelmi szakértői tevékenység ellátásához szükséges szakmai ismeretek, képesítési 

feltételek és szakmai gyakorlat 

 
 A B C 

1 Szakmai ismeretek Képesítési feltétel Szakmai gyakorlat 
2 Dózismennyiségek, dozimetria, ionizáló 

sugárzások hatása élő szervezetre, 
sugárbiztonsági normák, sugárvédelem 
műszaki szempontok, biológiai védelem 
számítása; nukleáris méréstechnika; 
radioaktív sugárzások mérési módszerei, 
detektorok típusai, spektrometria, 
radiográfia, radioaktív hulladékok 
kezelése, tárolása. 

1. BSc vagy MSc 
szintű 
- gépészmérnök, 
- villamosmérnök, 
- energetikai mérnök, 
- környezetmérnök, 
- vegyészmérnök, 
- biomérnök, 
- egészségügyi mérnök, 
- fizikus, 
- mérnök-fizikus,  
- vegyész, 
- informatikus, 
- orvos, 
- fizika tanár, 
- kémia tanár, vagy 
2. szakirányú 
szakmérnök, vagy 
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség 
és mindegyik esetben 
átfogó fokozatú 
sugárvédelmi 
végzettség 

A sugárvédelem 
területén kutatási, 
mérési, elemzési, 
tervezési, 
balesetelhárítási, 
hatósági, sugár-
egészségügyi 
tevékenység. 

 
 
 
 
 
 

9. melléklet a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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A Kormány 488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelete
az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 
szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1)  bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a), q) és r) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Nkh. kr.) 8/A.  § 
(4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a  radioaktív anyag közúti fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása engedélyezésére irányuló 
eljárásban)
„a) a  radioaktív anyag munkavállalókra és lakosságra gyakorolt hatásának kérdésében az  Országos Atomenergia 
Hivatalt,”
(szakhatóságként jelöli ki.)

 (2) Az Nkh. kr. 8/B. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a  radioaktív anyag belföldi légi fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása engedélyezésére 
irányuló eljárásban)
„a) a  radioaktív anyag munkavállalókra és lakosságra gyakorolt hatásának kérdésében az  Országos Atomenergia 
Hivatalt,”
(szakhatóságként jelöli ki.)

 (3) Az Nkh. kr. 8/F. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a radioaktív anyag Magyarország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezésére irányuló 
eljárásban)
„a) a  radioaktív anyag munkavállalókra és lakosságra gyakorolt hatásának kérdésében az  Országos Atomenergia 
Hivatalt,”
(szakhatóságként jelöli ki.)

2. §  Az Nkh. kr. 8/B.  § (6)  bekezdés nyitó szövegrészében a „továbbítása” szövegrész helyébe a „továbbítása, valamint 
földi kiszolgálásának” szöveg lép.

2. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint 
nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági 
eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint 
az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) 
Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az  Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi 
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő 
szakhatóságok kijelöléséről, a  kiszabható bírság mértékéről, valamint az  Országos Atomenergia Hivatal munkáját 
segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: OAH Kr.) 1.  melléklete 
a 2. melléklet szerint módosul.

 (2) Hatályát veszti az OAH Kr. 2. melléklet 4–8. pontja.
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3. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési 
és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az  atomenergia alkalmazása körében a  fizikai védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési 
rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) 1. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
(A rendelet hatálya nem terjed ki)
„a) az  ionizáló sugárzás elleni védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 
szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagokra, valamint az  ionizáló sugárzást létrehozó, de 
radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezésekre;
b) a személyekbe vagy élő állatokba diagnosztikai vagy kezelési célra bevitt vagy beültetett radioaktív anyagokra, 
továbbá a  személyek szervezetében vagy testén lévő radioaktív anyagokra, amelyek véletlenül vagy szándékosan 
kerültek a szervezetükbe vagy szennyeződtek el vele, és amely érintett személyeket ez okból orvosi kezelés céljából 
szállítanak; továbbá”

 (2) Az Fvr. 6. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„Ennek érdekében a  fizikai védelmi rendszer tervezése és kiépítése során olyan szabályozott folyamatot 
kell létrehozni, amely biztosítja, hogy csak környezetállósági minősítéssel rendelkező készülékek kerüljenek 
felhasználásra.”

 (3) Az Fvr. 29. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az A-, B- vagy C-szintű fizikai védelmet biztosító fizikai védelmi rendszer műszaki tervezését, illetve a szerelését 
csak olyan személy végezheti, aki érvényes vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő igazolvánnyal rendelkezik.”

 (4) Az Fvr. 32. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hatósági engedély szükséges:)
„c) az  A-, B- vagy C-szintű fizikai védelmet igénylő nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék 
szállításához,”

 (5) Az Fvr. 32. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az  engedély az  abban foglalt tevékenység megszüntetésének bejelentésével hatályát veszti. A  kötelezett 
a tevékenység megszüntetését legalább 30 nappal a tevékenység megszüntetését megelőzően köteles az OAH-nak 
írásban bejelenteni. Az OAH a bejelentés tudomásul vételéről 15 napon belül írásban tájékoztatja a bejelentőt.”

 (6) Az Fvr. 32. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  OAH az  A- vagy B-szintű fizikai védelmet igénylő szállítás útvonaláról tájékoztatja a  Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főügyeletét és az Országos Rendőr-főkapitányságot.”

 (7) Az Fvr. VIII. FEJEZET címének helyébe a következő rendelkezés lép:
„A FIX ÉS MOBIL TELEPÍTÉSŰ, IONIZÁLÓ SUGÁRZÁST LÉTREHOZÓ, DE RADIOAKTÍV ANYAGOT NEM TARTALMAZÓ 
BERENDEZÉSEK, VALAMINT D-SZINTŰ FIZIKAI VÉDELMET IGÉNYLŐ NUKLEÁRIS ANYAG, RADIOAKTÍV SUGÁRFORRÁS ÉS 
RADIOAKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁSOK FIZIKAI VÉDELMÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK”

 (8) Az Fvr. 35. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  fix és mobil telepítésű ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés 
birtokosa az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 
szóló kormányrendeletnek megfelelő, az  ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó 
berendezés üzemeltetésére jogosító engedélykérelemben köteles bemutatni a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt 
követelmények megvalósításának módját.”

 (9) Az Fvr. 35. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  D-szintű fizikai védelmet igénylő nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék szállítása 
regisztráció köteles.
(8) A regisztráció az OAH által rendszeresített űrlapon, az első, Magyarország területén végzett szállítást megelőzően 
történik. A  regisztrációt az  OAH honlapján közzétett címre kell küldeni. A  regisztráció során a  veszélyes áruk 
nemzetközi szállítását szabályozó, vonatkozó módozatfüggő egyezmény szerinti szállításra, illetve fuvarozásra 
vonatkozó engedély birtokosa az  első Magyarországon végzett szállítást megelőzően nyilatkozik arról, hogy 
a  szállítás fizikai védelem tekintetében megfelel a  3.  mellékletben, a  D-szintű fizikai védelmet igénylő, adott 
módozatú szállításokra vonatkozó előírásoknak.
(9) A D-szintű szállítás regisztrációja a feltételek változatlanul maradása esetében 5 évig érvényes.”
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 (10) Az Fvr. a következő 41/B. §-sal egészül ki:
„41/B. § (1) Az  ionizáló sugárzás elleni védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési 
rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ikr.) hatálybalépésekor engedélyezett fizikai 
védelmi tervvel rendelkező, az  Ikr. 2.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat 1. sorában meghatározott radioaktív 
sugárforrások birtokosa köteles a  20.  § (2)  bekezdésében meghatározott védelmi tervet az  Ikr. hatálybalépését 
követő 1 éven belül a 32. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kérelemként az OAH-hoz benyújtani.
(2) A  D-szintű fizikai védelmet igénylő nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék szállítására 
vonatkozó hatályos engedéllyel rendelkező kötelezettnek az  engedély hatályának lejártáig nem kell a  35.  § 
(7) bekezdésben előírt regisztrációt elvégeznie.”

5. §  Az Fvr. 1., 2. és 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §  Hatályát veszti az Fvr.
a) 20.  § (1)  bekezdésében a  „valamint az  1.  melléklet 2. táblázat 1. sorában meghatározott radioaktív 

sugárforrások birtokosa” szöveg,
b) 35. § (6) bekezdése.

4. Záró rendelkezés

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 1.  Az Fvr. 1. melléklet 1. táblázat c) lábjegyzete helyébe a következő szöveg lép:
„c) Az  olyan nukleáris üzemanyag kategóriája, amely eredeti hasadóanyag tartalma alapján I-es vagy II-es 
kategóriába volt sorolva besugárzás előtt, egy kategóriával növelhető (fizikai védelmi szintje csökkenthető), ha 
a sugárzási szintje 1 m-es körzetben árnyékolatlanul meghaladja az 1Gy/h értéket.”

 2.  Az Fvr. 1. melléklet
a) 2. táblázat C:3 mezőjében a „10 > R > 1” szövegrész helyébe a „10 > R ≥ 1” szöveg,
b) 3. táblázatához tartozó képletben az „R × Si” szövegrész helyébe az „R × S” szöveg,
c) 3. táblázatához tartozó szövegben az „Si – a radioaktív hulladék aktivitáskoncentrációját” szövegrész helyébe 

az „S – a radioaktív hulladék aktivitáskoncentrációját” szöveg
lép.

 3.  Az Fvr. 2. melléklet 12.1. és 14.1. pontjában, valamint a 3. melléklet 33.1., 34.1., 37.1., 8.1., 41.1., és 42.1. pontjában 
a „felületvédelem” szövegrész helyébe a „héjvédelem” szöveg lép.

 4.  Az Fvr. 4. melléklet 1.6 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.6. a külső elhárító erők, együttműködés a belső elhárító erőkkel;”

 5.  Az Fvr. 4. melléklet 2.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3. a szállító eszköz és jármű leírása, a szállítójármű részletes rajza; nagy aktivitású zárt sugárforrás szállítása esetén 
a szállításkor alkalmazott csomagolás, és a releváns eszközök és felszerelés fényképe;”
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2. melléklet a 488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 1.  Az OAH Kr. 1. melléklete a következő 2.6–2.10. sorokkal egészül ki:

 
(Bevonás és közreműködés 

feltétele
 Szakkérdés  Eljárás  Eljáró hatóság)

„2.6. Kiemelt létesítmények 
esetén.

Kiemelt létesítmények 
üzemeltetéséből adódó 
lakossági dózismegszorítás 
sugár-egészségügyi 
vizsgálata.

lakossági 
dózismegszorítás 
jóváhagyása

Állami 
Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi 
Szolgálat Országos 
Tisztifőorvosi 
Hivatala 

2.7. Kiemelt létesítmények 
esetén.

Az üzemeltető 
személyzetnek 
a kiemelt létesítmény 
üzemeltetéséből 
adódó sugárterheléssel 
szembeni védelme 
sugár-egészségügyi 
követelményeinek való 
megfelelés vizsgálata.

létesítményi MSSZ 
jóváhagyása

Állami 
Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi 
Szolgálat Országos 
Tisztifőorvosi 
Hivatala

2.8. Minden esetben. Az éves effektívdózis-korlát 
meghaladásának 
sugár-egészségügyi 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata.

éves effektívdózis-korlát 
meghaladásának 
jóváhagyása

Állami 
Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi 
Szolgálat Országos 
Tisztifőorvosi 
Hivatala

2.9 Minden esetben. A radioaktív anyagot 
tartalmazó fogyasztási 
cikk előállításának, 
forgalomba hozatalának 
és felhasználásának 
sugár-egészségügyi 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata. 

fogyasztási cikk 
előállításának, 
forgalomba hozatalának, 
felhasználásának 
engedélyezése, amelynek 
rendeltetésszerű 
használatára 
az ionizáló sugárzás 
elleni védelemről 
és a kapcsolódó 
engedélyezési, jelentési 
és ellenőrzési rendszerről 
szóló 487/2015. (XII. 30.) 
Korm. rendelet hatálya 
kiterjed

Állami 
Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi 
Szolgálat Országos 
Tisztifőorvosi 
Hivatala

2.10. Tartós 
maradékszennyezettségű 
területeken. 

A tartós szennyezettség 
fennállása 
sugáregészségügyi 
következményeinek 
vizsgálata.

radioaktívan szennyezett 
terület kezelésének,, 
az életvitelszerű 
tartózkodásnak, 
a társadalmi és 
gazdasági tevékenység 
folytatásának 
egedélyezése 

Állami 
Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi 
Szolgálat Országos 
Tisztifőorvosi 
Hivatala”
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 2.  Az OAH Kr. 1. melléklet 6.3. sora helyébe a következő sor lép:
(Bevonás és közreműködés 

feltétele
Szakkérdés Eljárás Eljáró hatóság)

„6.3.  A radioaktív anyagok 
51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet 
szerinti szállításának 
balesetelhárítási intézkedési 
terve.

A terv katasztrófa- és 
polgári védelmi vizsgálata 
a veszélyhelyzet 
megelőzése, 
következmények elhárítása 
vagy enyhítése, a hatékony 
beavatkozás személyi és 
tárgyi feltételeinek megléte, 
biztosítása tekintetében.

 balesetelhárítási 
és intézkedési terv 
jóváhagyása

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság”

 3.  Hatályát veszti az OAH Kr. 1. melléklet 2.1–2.5. sora.

A Kormány 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelete
a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet 
ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

Az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény 67.  § m)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E  rendelet hatálya az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény (a  továbbiakban: Atv.) 17.  § (2)  bekezdés 
36.  pontja alapján kiterjed a  lakosság természetes és az  orvosi sugárterhelésen kívüli mesterséges eredetű 
sugárterhelése meghatározásához szükséges
a) kötelezően mérendő mennyiségekre,
b) kötelezően mérendő mennyiségek meghatározását végző szervek tevékenységére,
c) kötelezően mérendő mennyiségek, valamint egyéb mérésekből ismertté vált adatok központi gyűjtésére, 

feldolgozására, kezelésére, értékelésére, valamint
d) az  országos környezeti sugárzási helyzetre, a  radioaktív szennyezettségre vonatkozó nemzetközi értesítési 

kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a  külön jogszabályban meghatározott országos nukleárisbaleset-
elhárítási rendszer (a továbbiakban: ONER) működéséhez szükséges adatok szolgáltatására.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában:
1. ellenőrző adatszolgáltató központ: a  kiemelt létesítmények környezetében kialakult sugárzási helyzet 

független hatósági ellenőrzését végző mérőhálózat adatgyűjtő és szolgáltató központja;
2. kiemelt létesítmény: nukleáris létesítmény, uránbánya, radioaktívhulladék-tároló, A-szintű izotóplaboratórium;
3. minőségirányítási rendszer: a  vizsgáló- és kalibráló-laboratóriumok felkészültségének általános 

követelményeiről szóló MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási 
rendszer;

4. monitorozó adatszolgáltató központ: a  lakosság természetes és az orvosi sugárterhelésen kívüli mesterséges 
eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási viszonyok, illetve a környezetben mérhető egyes 
radionuklidok aktivitáskoncentrációja meghatározását végző mérőhálózat vagy vizsgáló laboratórium 
adatgyűjtő és szolgáltató központja, az ellenőrző adatszolgáltató központ kivételével;

5. indikatív dózis: emberi fogyasztásra szánt ivóvíz ellátó rendszerében kimutatott természetes és mesterséges 
eredetű radionuklidoknak az egy év alatt beépült lekötött effektív dózisa a trícium, a kálium-40, a radon és 
a radon rövid felezési idejű bomlástermékei kivételével.
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3. Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer

3. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti mennyiségek körének a  meghatározása és a  környezeti sugárzást mérő 
szervek tevékenységének összehangolása, az  országos sugárzási helyzetre vonatkozó adatok központi gyűjtése, 
feldolgozása, nyilvántartása és értékelése az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) feladata.

 (2) A  (1)  bekezdés szerinti feladatok elvégzésben az  Országos Közegészségügyi Központ (a  továbbiakban: OKK) 
működik közre az  adatok gyűjtésében, feldolgozásában, nyilvántartásában és azok értékeléséhez szakmai 
támogatást nyújt az OAH részére.

 (3) A  lakosság természetes és az  orvosi sugárterhelésen kívüli mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó 
környezeti sugárzási viszonyok és a  környezetben mérhető egyes radionuklidok aktivitáskoncentrációja országos 
mérési eredményeinek (a  továbbiakban: monitorozási adatok) gyűjtését, nyilvántartását és értékelését, valamint 
a kiemelt létesítmények környezetére vonatkozó sugárvédelmi hatósági ellenőrző programok koordinálását az OAH 
felügyeletével működő Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: OKSER) végzi.

 (4) Az OKSER operatív szerve az OAH által működtetett Radiológiai Információs és Szolgáltató Központ (a továbbiakban: 
RISZK).

 (5) A kiemelt létesítmények környezetében kialakult sugárzási helyzetnek az engedélyes jogszabályban meghatározott 
környezet ellenőrzési tevékenységétől független hatósági ellenőrzését az  egészségügyért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium, a  környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az  agrárpolitikáért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium és az  élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium ellenőrző rendszerei, illetve ellenőrző hálózatai által szolgáltatott adatok alapján kell végezni.

4. §  Az OKSER feladatai
a) az  ország területén mérhető környezeti sugárzás dózisteljesítményére, illetve a  környezeti elemekben, 

az élelmiszerekben, az ivóvízben, a takarmányokban található radioaktív izotópok, valamint a szabadban és 
épületekben kialakuló radon és radon leányelemek aktivitáskoncentrációira; továbbá radioaktív anyagoknak 
a  környezetbe történő nem tervezett kibocsátását okozó rendkívüli esemény következtében az  emberi 
szervezet belső radioaktív szennyezettségére vonatkozó eredmények gyűjtése, elemzése, nyilvántartása és 
értékelése,

b) a kiemelt létesítmények környezetében kialakult sugárzási helyzet hatósági értékelése,
c) az  országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet szerinti országos 

nukleárisbaleset-elhárítási rendszer (a  továbbiakban: ONER) működéséhez szükséges ellenőrzési és 
monitorozási adatok szolgáltatása,

d) közreműködés a lakosságnak a környezeti sugárzási viszonyokról történő hiteles tájékoztatásában,
e) közreműködés az országos környezeti sugárzási helyzetre, valamint a radioaktív szennyezettségre vonatkozó 

nemzetközi értesítési és tájékoztatási kötelezettségek teljesítésében, valamint
f ) az  ellenőrzési és monitorozási eredmények éves és eseti jelentésekben történő közzététele az  ellenőrző 

hatóságok, az Európai Bizottság és a lakosság tájékoztatása céljából.

5. § (1) Az  OKSER tevékenységében az  1.  mellékletben felsorolt közigazgatási szervek, kiemelt létesítmények és más 
intézmények (a továbbiakban együtt: az OKSER tagjai) vesznek részt.

 (2) Az  OKSER tevékenységét az  OAH koordinálásával működő Szakbizottság (a  továbbiakban: OKSER SZB) irányítja, 
amely az OKSER tagjai által kijelölt személyekből, illetve a bizottsági elnökből és titkárból áll. Minden egyes OKSER 
tag egy-egy bizottsági tag jelölésére jogosult.

 (3) Az OKSER SZB elnökét az OAH felügyeletét ellátó miniszter bízza meg és menti fel, titkára a RISZK vezetője.
 (4) Az  OKSER működésének szabályait az  OKSER Működési Rendje (a  továbbiakban: Működési Rend) határozza meg, 

amelyet az OKSER SZB készít el és az OAH főigazgatója hagy jóvá.
 (5) A Működési Rend tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.
 (6) Az OKSER SZB az (1) bekezdésben meghatározott tagokon kívül környezeti monitorozást végző egyéb szervezetet is 

felkérhet, hogy az OKSER tevékenységében tanácskozási joggal részt vegyen és mérési eredményeket szolgáltasson.

6. § (1) Az OKSER SZB feladatkörébe tartozik
a) a Működési Rend kidolgozása és az OAH főigazgatójához jóváhagyásra történő benyújtása,
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b) az  OKSER 3.  § (5)  bekezdésében meghatározott tagjainak az  OKSER keretében végrehajtandó mérési és 
adatszolgáltatási éves programjainak elfogadása és azok módosításának jóváhagyása, továbbá mérési 
ajánlások megfogalmazása OKSER tagjai számára,

c) az éves jelentés szempontjainak kidolgozása,
d) az éves jelentés és eseti jelentés jóváhagyása,
e) a RISZK által készített jelentéstervezetek értékelése, elemzése és jóváhagyása,
f ) az OKSER SZB éves költségvetési tervének elkészítése és beterjesztése,
g) a 8. § (3) bekezdése szerinti összehasonlító mérések éves programjának meghatározása, valamint
h) az OKSER fejlesztésével kapcsolatos javaslatok elkészítése.

 (2) Az előző évre vonatkozó jelentést minden év június 30-ig kell elkészíteni.

7. § (1) Az  OKSER 3.  § (5)  bekezdésben nevesített tagjainak adatgyűjtő és szolgáltató központjait (a  továbbiakban: 
ellenőrző adatszolgáltató központok), vizsgálatainak tárgyát, az  alkalmazandó méréstípusokat és a  kötelezően 
meghatározandó radionuklidok fajtáit a 3. melléklet 1. pontja határozza meg.

 (2) Az  Európai Bizottság 2000/473/EURATOM ajánlásának megfelelő ritka és sűrű monitorozó mérőhálózat elemeit 
a 3. melléklet 2. pontja határozza meg.

 (3) Az  OKSER 3.  § (5)  bekezdésben fel nem sorolt tagjainak adatgyűjtő és szolgáltató központjait (a  továbbiakban: 
monitorozó adatszolgáltató központok) és az általuk végzett vizsgálatok tárgyát a 3. melléklet 3. pontja tartalmazza.

 (4) Az  OKSER keretében végzendő vizsgálati programokra vonatkozó részletes előírásokat – az  OKSER SZB javaslatát 
figyelembe véve – az OKSER tagjai a felelősségi területükön önállóan határozzák meg.

 (5) Az  OKSER tagjai saját ellenőrzési programjaikat úgy állítják össze, hogy azok a  vizsgált minták, a  mérendő 
mennyiségek és azokra vonatkozó kimutatási határ tekintetében megfeleljenek a  4.  mellékletben foglaltaknak is. 
A kimutatási határ számításának elfogadott módszerét az OKSER SZB határozza meg.

 (6) Az OKSER tagjai – a (7) és (8) bekezdésben foglalt kivétellel – belső szabályzatban határozzák meg az OKSER részére 
történő adatszolgáltatás szabályait.

 (7) Az  egyes mérési eredmények szolgáltatását a  minőségbiztosítási rendszer szerinti jóváhagyását követő legfeljebb 
15 napon belül kell végrehajtani.

 (8) Az  adott mérőhálózat szabályzatában és az  SZB Működési Rendjében meghatározott kivizsgálási szint elérése 
esetében az adatszolgáltatást haladéktalanul teljesíteni kell.

8. § (1) Az  ellenőrző és monitorozó adatszolgáltató központok az  általuk gyűjtött mérési eredményeket az  SZB által 
meghatározott adattartalommal, adatformátummal és gyakorisággal küldik meg a  RISZK-be. A  környezeti 
mintákhoz tartozó adatközlés minimális tartalmát az 5. melléklet határozza meg.

 (2) A RISZK-be küldött adatok hitelességének biztosítására az ellenőrző adatszolgáltató központoknak a mintavételi és 
a mérési tevékenységükre is kiterjedő minőségirányítási rendszert kell működtetniük.

 (3) A  mérési eredmények egységes minőségbiztosítása érdekében olyan rendszeres összehasonlító méréseket kell 
szervezni, vagy olyan nemzetközi összehasonlító mérési programokban részt venni, amelyekkel az  alkalmazott 
mérési módszerek validálása elvégezhető.

 (4) A  mérési eredményekkel a  beküldő OKSER tag rendelkezik. A  mérési eredményeket az  OKSER tagjai nem 
kereskedelmi célú feldolgozások és elemzések készítéséhez felelősségi területükön a  beküldő hozzájárulásával és 
megnevezésével térítésmentesen felhasználhatják.

 (5) Az  OKSER SZB a  mérési eredményeket feldolgozások és elemzések készítéséhez kizárólag a  Működési Rendben 
meghatározott módon használhatja fel.

 (6) A következő évre mérési programokat minden év október 30-ig el kell fogadni.

9. §  A RISZK feladatkörébe tartozik
a) a mérési eredmények központi számítógépes gyűjtése, feldolgozása, értékelése és nyilvántartása,
b) on-line hozzáférés biztosítása a  tárolt adatokhoz és az  értékelési eredményekhez az  OKSER SZB, az  ONER 

működtetésében részt vevő hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve és az  ONER kormányzati 
szervei részére,

c) az  ország nemzetközi értesítési kötelezettségének teljesítése érdekében a  környezeti sugárzási helyzetre, 
valamint a radioaktív szennyezettségre jellemző adatok megfelelő formátumú biztosítása,

d) az éves jelentés összeállítása a Működési Rend által meghatározott tartalommal és formában, továbbá annak 
benyújtása az OSKER SZB-hez jóváhagyásra,
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e) az OKSER SZB felkérésére eseti jelentés összeállítása és benyújtása az OKSER SZB-hez jóváhagyásra,
f ) a RISZK ügyrendjének, valamint éves költségvetési tervének elkészítése és benyújtása,
g) az OKSER SZB felkérésére eseti jelentés elkészítése az OKSER SZB által meghatározott tartalommal.

10. § (1) Az OAH költségvetéséből kell biztosítani az OKSER SZB és a RISZK működtetésének a költségeit.
 (2) Az  érintett szerveknek a  tárgyévi költségvetését úgy kell előkészítenie, hogy az  előírt feladatokkal kapcsolatos 

többletforrás biztosítva legyen.
 (3) Az  ellenőrző adatszolgáltató központok működési és fejlesztési költségeit – beleértve a  8.  § (3) meghatározott 

validálási célú méréseket is – az  érintett minisztériumok költségvetéseikben szakmai fejezeti kezelésű 
előirányzatként biztosítják.

4. Záró rendelkezések

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

12. §  Hatályát veszti az  országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. 
(XII. 21.) Korm. rendelet.

13. § (1) Ez  a  rendelet az  Európai Atomenergia Közösséget létrehozó szerződés 2. cím III. fejezetének 35.  cikkével 
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

 (2) Ez  a  rendelet az  Európai Bizottság 2000/473/EURATOM ajánlásának I. és III. számú mellékletében foglaltakkal 
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

 (3) Ez  a  rendelet a  lakosság egészségének az  emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal 
szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló, 2013. október 22-i 2013/51/EURATOM 
irányelv 2.  cikk 3.  pontjában, 6.  cikkében, valamint a  III.  mellékletben foglaltakkal összeegyeztethető szabályozást 
tartalmaz.

 (4) Az 5. § (4) bekezdés szerinti működési rendet első alkalommal 2016. március 31-ig kell benyújtani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az OKSER tagjai

 1. a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
 2. az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
 3. a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
 4. az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
 5. az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
 6. az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
 7. a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
 8. a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
 9. az Országos Meteorológiai Szolgálat, (a továbbiakban: OMSZ),
 10. a Magyar Tudományos Akadémia, (a továbbiakban: MTA),
 11. az OAH,
 12. az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
 13. a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft (a továbbiakban: RHK Kft.),
 14. a Mecsekérc Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
 15. Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság 

(a továbbiakban: OKK OSSKI).
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2. melléklet a 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az OKSER Működési Rendjére vonatkozó tartalmi előírások

 1. Az  OKSER SZB működési szabályai, különös tekintettel az  ülésezés rendjére, a  határozatképesség, szavazati jog és 
döntéshozatal szabályozására, illetve a képviseleti, aláírási jog gyakorlására

 2. Az OKSER SZB, illetve az OKSER SZB elnökének és titkárának feladatköre
 3. A RISZK működési szabályai és feladatai
 4. Az OKSER tagjainak az OKSER keretébe tartozó környezeti sugárvédelmi ellenőrzési feladatai
 5. Az adatgyűjtő és szolgáltató központok adatszolgáltatási kötelezettségei és jogosultságai
 6. A RISZK-nek az ellenőrzési eredmények gyűjtésére, feldolgozására, elemzésére, továbbá azok hozzáférhetőségét és 

közzétételét biztosító tevékenységére vonatkozó részletes szabályok
 7. Az OKSER éves jelentésének tartalmi és formai előírásai
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3. melléklet a 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

9 
 

3. melléklet a …/2015 . (… . … .) Korm. rendelethez 

1. Ellenőrző adatszolgáltató központok, valamint 
az OKSER ellenőrző tevékenységébe bevont vizsgálatok tárgya 

és a kötelezően mérendő mennyiségek köre 

1.1. Ellenőrző adatszolgáltató központok és a vizsgálataik tárgya 

 A B C 
1 OKSER tag Adatszolgáltató központ Vizsgálatok tárgya 
2 egészségügyért felelős 

miniszter által vezetett 
minisztérium és a 

közigazgatás-szervezésért 
felelős miniszter által 

    vezetett minisztérium  

Egészségügyi Radiológiai Mérő 
és Adatszolgáltató Hálózat 

Információs Központja (OKK 
OSSKI) 

 

levegő, szárazföldi környezet, vízi környezet, 
ivóvíz, környezeti gamma-dózisteljesítmény, az 

emberi szervezet belső radioaktív 
szennyezettsége és ezt okozó közvetítő közegek 

3 az agrárpolitikáért felelős 
miniszter által vezetett 

minisztérium és az 
élelmiszerlánc-felügyeletért 

felelős miniszter által 
vezetett minisztérium 

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal  

 

levegő, ivóvíz, a talaj, a növényzet, a növényi és 
az állati eredetű élelmiszertermékek, 

takarmányok, mezőgazdasági tevékenységgel és 
erdőgazdálkodással összefüggő egyéb minták  

4 a környezetvédelemért 
felelős miniszter által 
vezetett minisztérium 

Regionális Környezetvédelmi 
Mérőközpontok 

levegő, szárazföldi környezet, vízi környezet, 
környezeti gamma-dózisteljesítmény 
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10 
 

1.2. Az ellenőrző adatszolgáltató központok segítségével végzett OKSER adatgyűjtési tevékenység minimális terjedelme   
 A B C D E F G H I 

1 
 

Gamma- 
dózis-

teljesítmény 

Összes 
béta 

Gamma-
spektrometria 

Sr-90  H-3 I-131  Radon Indikatív dózis (a) 

2 
levegő (b)   aeroszol aeroszol   elemi és 

szerves 
x  

3 környezeti 
sugárzási szint 

x        

4 felszíni víz (c)  x x      

5 ivóvíz (d)    x x x  x x 

6 tej   x x     

7 egyéb 
élelmiszerek és 
takarmányok 

 
 x 

x     

 
1.2.1. Megjegyzések: 
1.2.1.1. (a) = Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint. 
1.2.1.2. (b) = A levegő mintavételezésére folyamatos üzemű mintavevőt kell alkalmazni. 
1.2.1.3. (c) = Folyóvíz mintavételezését lehetőleg ott kell végezni, ahol lehetőség van az áramlási sebesség mérésére is, melyet szintén 

közölni kell az aktivitáskoncentráció mérési eredménye mellett. 
1.2.1.4. (d) = Beleértve palackozott vizek is. 
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11 
 

2. A ritka és sűrű monitoring mérőhálózat felépítése 

2.1. Az Európai Unió ritka mérőhálózatának célja, hogy az adott országra jellemző mintavételi helyen vételezett minták nagy érzékenységű - a 
4. melléklet I. táblázatában megnevezett jellemzők mindenkori aktuális értékeinek kimutatását biztosító mérésével az ország területére minta 
típusonként jellemző mérési eredményeket lehessen nyerni, amelyekből a sugárzási helyzet változásai országos viszonylatban követhetőek. Az 
országot jellemző mintavételi helyet és mérőpontot az OKSER SZB jelöli ki. 

 
2.2. A sűrű mérőhálózat célja az ország területének olyan mintavételi helyekkel történő lefedése, amely minták mérésével nyerhető adatok 
alapján az ország területére jellemző átlagos sugárzási viszonyok számíthatók. A sűrű mérőhálózat alapját az ellenőrző adatszolgáltató 
hálózatok képezik, de a monitorozó adatszolgáltató hálózatok is bevonásra kerülnek.  

3. Monitorozó adatszolgáltató központok, valamint 
az OKSER ellenőrző tevékenységébe bevonható mérési területeik 

 

 A B C 
1 OKSER tag Adatszolgáltató központ Vizsgálatok tárgya 
2 a katasztrófák elleni 

védekezésért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 
Nukleáris Baleseti Információs és 
Értékelő Központ  

 (a) környezeti gamma-dózis-
teljesítmény 
(b) levegő aeroszol 

3 az oktatásért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium 

a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, 
Nukleáris Technikai Intézet Tanreaktora 
Üzemi Környezeti Sugárvédelmi 
Ellenőrző Rendszere 

levegő aeroszol, levegő fall-out, 
környezeti gammadózis-teljesítmény 

4  Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Debreceni Egyetem, Kaposvári 
Egyetem, Nyugat-magyarországi 
Egyetem (Sopron), Nyugat-
magyarországi Egyetem 

környezeti gammadózis-teljesítmény 
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(Székesfehérvár), Nyugat-
magyarországi Egyetem 
(Szombathely), Pannon Egyetem, 
Pécsi Tudományegyetem, 
Semmelweis Egyetem, 
Szegedi Tudományegyetem, 
 Szent István Egyetem 
 környezeti ellenőrzési rendszere 

5 MTA az MTA Energiatudományi 
Kutatóközpont Környezetvédelmi 
Szolgálat  

levegő, üzemi víz, környezeti gamma-
dózisteljesítmény 
 

6  MTA Atommagkutató Intézete 
környezeti sugárvédelmi ellenőrző 
rendszere 

levegő, környezeti gamma-
dózisteljesítmény  

7  MTA Kémiai Kutatóközpont környezeti 
sugárvédelmi ellenőrző rendszere 

levegő, környezeti gamma-
dózisteljesítmény  

8 Mecsekérc Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

Mecsekérc Zrt. radiológiai laboratórium levegő, szárazföldi környezet, vízi 
környezet, ivóvíz, radon,  
környezeti gamma-dózisteljesítmény 

9 MVM Paksi Atomerőmű 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Üzemi Környezeti Sugárvédelmi 
Ellenőrző Rendszer 

levegő, vízi környezet, környezeti 
gamma-dózisteljesítmény 
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13 
 

10 RHK Kft. a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és 
Tároló és  a  Nemzeti Radioaktív 
Hulladék Tároló Üzemi Környezeti 
Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszerei  

levegő, szárazföldi környezet, vízi 
környezet, környezeti gamma-
dózisteljesítmény 

 

3.1. Megjegyzések: 
3.1.1. (a) = a környezeti gammadózis-teljesítmény távmérés a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a  

honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az agrárpolitikáért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium, az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az OMSZ, az MTA, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az RHK Kft. által működtetett automata állomások bevonásával történik a külön 
jogszabályban meghatározott Országos Sugárfigyelő Jelző és Ellenőrző Rendszer működése szerint. 

3.1.2. (b) = a levegő aeroszol mérése az OMSZ által működtetett automata állomások bevonásával történik a Országos Sugárfigyelő Jelző és 
Ellenőrző Rendszer működése szerint. 
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4. melléklet a 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

14 
 

4. melléklet a …/2015 . (… . … .) Korm. rendelethez 

1. A kötelezően mérendő minták és mennyiségek 

 A B C 

1 
Minta 

Mérendő mennyiségek 

2 Sűrű hálózatos Ritka hálózatos 

3 Levegő 
aeroszol 

a) Cs-137 aktivitáskoncentráció 
b) összes béta és Be-7 aktivitáskoncentráció 

a) Cs-137  
b) összes béta és Be-7 aktivitáskoncentráció 
c) elemi és szerves I-131 

4 Környezeti 
sugárzási szint 

a) Környezeti gammadózis-teljesítmény a) Környezeti gammadózis-teljesítmény 

5 Felszíni víz a) Cs-137 aktivitáskoncentráció, 
b) maradék béta és gamma sugárzó izotópok 

a) Cs-137 aktivitáskoncentráció 
b) maradék béta és gamma sugárzó izotópok 

6 Ivóvíz a) H-3, Sr-90, Cs-137 aktivitáskoncentráció 
b) természetes radionuklidok 
aktivitáskoncentrációja a 201/2001. (X. 25.) 
Korm. rendelet szerint 
c) radon 
d) indikatív dózis 

a) H-3, Sr-90, Cs-137 aktivitáskoncentráció 
b)  természetes radionuklidok a 201/2001. (X. 25.) Korm. 
rendelet szerint 
c) radon 
d) indikatív dózis 

7 Tej Cs-137, Sr-90 és K-40 aktivitáskoncentráció Cs-137, Sr-90, K-40 aktivitáskoncentráció 

8 Vegyes 
élelmiszer 

Cs-137, Sr-90 aktivitáskoncentráció Cs-137, Sr-90, aktivitáskoncentráció 

. 
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2. Az alkalmazott mérések jelentési szintjei 

2.1. Az alkalmazott mérések jelentési szintjeire vonatkozó táblázat 
 

 A B C 

1 Minta típusa Meghatározandó mennyiség Jelentési szint 

2 Levegő Összes béta (Sr-90 ekvivalens aktivitáskoncentráció) 
Cs-137 aktivitáskoncentráció 

5 E–03 Bq/m3 
3 E–02 Bq/m3 

3 Felszíni vizek Maradék béta (Sr-90 izotóp alapján) 
Cs-137 aktivitáskoncentráció 

6 E–01 Bq/l 
1 E+00 Bq/l 

4 Ivóvíz H-3 aktivitáskoncentráció 
Sr-90 aktivitáskoncentráció 
Cs-137 aktivitáskoncentráció 
Rn-222 

1 E+01 Bq/l 
4 E–01 Bq/l 
5 E–01 Bq/l 
1 E+01 Bq/l 

5 Tej Sr-90 aktivitáskoncentráció 
Cs-137 aktivitáskoncentráció 

2 E–01 Bq/l 
5 E–01 Bq/l 

6 Vegyes élelmiszer Sr-90 aktivitáskoncentráció 
Cs-137 aktivitáskoncentráció 

1 E–01 *Bq/d.p (a) 
2 E–01 *Bq/d.p (b) 

 
2.2. Magyarázat: 
2.2.1. (a) = Becquerel személyenként és naponta, 
2.2.2. (b) = Becquerel személyenként és naponta. 
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5. melléklet a 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A vizsgálatokhoz tartozó adatközlés megkövetelt tartalma

 1. Követelmények a mintavételi adatokra vonatkozóan:
1.1. a minta jellemzői:

1.1.1. a minta típusa
1.1.2. érték típusa

1.2. dátum és idő:
1.2.1. a mintavétel időpontja
1.2.2. dátum jellege
1.2.3. a mintázási idő hossza (órában)

1.3. mintavételi hely:
1.3.1. helységnév
1.3.2. mintavételi helyazonosító-kód vagy a mintavétel helyének megjelölése
1.3.3. szélességi és hosszúsági adatok
1.3.4. a felszíni vizekre a vízgyűjtő terület (folyó, tó, víztározó) neve

 2. Követelmények a mérési adatokra vonatkozóan
2.1. Laboratóriumi neve
2.2. Radionuklid jele vagy kategóriája
2.3. A mintafeldolgozás leírása
2.4. Mérőkészülék típusa
2.5. Mért aktivitás értéke
2.6. Mérési bizonytalanság mértéke
2.7. Mérési bizonytalanság típusa
2.8. Mértékegység
2.9. Referencia dátum (amelyre az aktivitásértékét megadják)
2.10. Áramlási sebesség (folyóvíz esetén)
2.11. Termelési ráta (tej és kitermelt ivóvíz)
2.12. Gyártott vagy forgalmazott mennyiség egy év alatt (palackozott ivóvíz)

A Kormány 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelete
a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről 
és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő 
intézkedésekről

A Kormány az  atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67.  § k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. nukleáris törvényszéki vizsgálat: nukleáris anyagok olyan vizsgálata, amely az anyag típusának, kategóriájának, 

eredetének és egyéb bizonyító erejű jellemzőjének kiderítésére irányul;
2. sugárkapu: olyan automata berendezés, melynek célja a  radioaktív anyagok áthaladásának észlelése 

az  ellenőrzés helyén, és amely a  kialakításától függően alkalmas lehet szállítmányok vagy személyek 
átvizsgálására és az elrejtett radioaktív anyagok felderítésére;

3. sugárkapu üzemeltetője: az  atomenergiáról szóló törvény szerinti engedélyes kivételével valamennyi 
természetes vagy jogi személy, aki vagy amely Magyarország területén feladata ellátásához sugárkaput 
használ vagy kézi műszeres dózisteljesítmény ellenőrzést végez.
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2. A hiányzó nukleáris és más radioaktív, valamint a talált nukleáris és más radioaktív anyaggal 
kapcsolatos közös rendelkezések

2. § (1) Ha a  hiányzó nukleáris és más radioaktív anyag (a  továbbiakban: hiányzó anyag) vagy a  talált nukleáris és más 
radioaktív anyag (a  továbbiakban: talált anyag) nukleáris veszélyhelyzet előidézésére alkalmas, az  eljáró hatóság 
értesíti a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területileg illetékes szervét.

 (2) Az értesítést követően az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervben foglaltak szerint kell eljárni.
 (3) Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) a hiányzó és a talált anyagról a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség által meghatározott adatlapon adatokat szolgáltat a  nukleáris és más radioaktív anyagok nukleáris 
védettségi és illegális forgalmazásával kapcsolatos eseményeket tartalmazó információs adatbázis (a továbbiakban: 
NAÜ ITDB) részére.

3. A hiányzó anyaggal kapcsolatos intézkedések

3. § (1) A  hiányzó anyag lehetséges helyének a  felkutatására és felügyelet alá helyezésére az  engedélyes a  munkahelyi 
sugárvédelmi szabályzat részeként intézkedési tervet dolgoz ki, és gondoskodik a  terv végrehajtásához szükséges 
eszközökről.

 (2) Az engedélyes az (1) bekezdésben meghatározott intézkedési terv alapján a hiányzó anyag telephelyen belüli vagy 
az  engedélyezett egyéb helyszínen történő felkutatásához szükséges intézkedéseket a  hiány észlelését követően 
haladéktalanul végrehajtja.

4. § (1) Az  atomenergia alkalmazása körében a  hiányzó nukleáris anyag és az  atomenergia alkalmazása körében a  fizikai 
védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. 
rendelet (a  továbbiakban: fizikai védelmi rendelet) szerinti 1., 2. és 3. kategóriába sorolt radioaktív sugárforrás 
vagy 1., 2. és 3. kategóriába sorolt radioaktív hulladék felkutatásának megkezdéséről az  atomenergia alkalmazója 
haladéktalanul tájékoztatja az OAH-t.

 (2) Ha az  atomenergia alkalmazója által a  felkutatás és a  felügyelet alá helyezése érdekében megtett intézkedések 
fél órán belül nem vezetnek eredményre, az  atomenergia alkalmazója erről tájékoztatja az  OAH-t, amely azonnal 
helyszíni ellenőrzést folytat le.

 (3) Ha az  ellenőrzéshez további, az  OAH eszközeivel nem elvégezhető műszeres vizsgálat válik szükségessé, az  OAH 
nukleáris anyag esetén a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának (a  továbbiakban: 
MTA EK), illetve más radioaktív anyag esetén az  Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és 
Sugáregészségügyi Kutató Igazgatósága Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálatának (a  továbbiakban: 
OSKSZ) bevonásával felülvizsgálja az engedélyes által a telephelyen belül végzett felkutatás eredményét és szükség 
szerint kiterjeszti a felkutatást a telephelyen kívülre, amelyről a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi 
szervét tájékoztatja.

 (4) Ha az  atomenergia alkalmazása körében fizikai védelmi rendelet szerinti 4. és 5. kategóriába sorolt hiányzó 
radioaktív sugárforrás, vagy 4. kategóriába tartozó radioaktív hulladék felkutatása és felügyelet alá helyezése 
érdekében az  engedélyes által megtett intézkedések 24 órán belül nem vezetnek eredményre, az  engedélyes 
haladéktalanul tájékoztatja az OAH-t, amely az (2) és a (3) bekezdés szerinti ellenőrzést folytat le.

 (5) A helyszíni ellenőrzésről az OAH jegyzőkönyvet vesz fel.

5. § (1) Bármely kategóriába tartozó nukleáris és más radioaktív anyag sikertelen felkutatása esetén az OAH az ellenőrzés 
eredményéről az  okok megjelölését tartalmazó jegyzőkönyv megküldésével tájékoztatja az  Országos 
Rendőr-főkapitányságot (a továbbiakban: ORFK), az Alkotmányvédelmi Hivatalt (a továbbiakban: AH) és a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területileg illetékes szervét.

 (2) Az  OAH a  radioaktív és a  nukleáris anyagok központi nyilvántartásáról szóló jogszabályok szerint határozatban 
módosítja a  központi és az  érintett helyi nyilvántartást és az  ionizáló sugárzás elleni védelemről és a  kapcsolódó 
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet szerinti érvényesítési eljárást indít 
az engedélyessel szemben.
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4. Talált anyaggal kapcsolatos intézkedések

6. § (1) Ha az atomenergia alkalmazója vagy valamely hatóság az engedélyes telephelyén belül a helyi nyilvántartásban nem 
szereplő talált anyagot észlel, erről haladéktalanul értesíti az OAH-t, amely azonnal helyszíni ellenőrzést folytat le.

 (2) Ha a helyszíni ellenőrzés alapján indokolt, az OAH értesíti az ORFK-t.
 (3) Az  OAH, amennyiben saját eszközei a  vizsgálathoz nem elegendőek, nukleáris anyag esetén értesíti az  MTA EK-t, 

illetve más radioaktív anyag esetén az OSKSZ-t, amely elvégzi a talált anyagnak az atomenergia alkalmazása körében 
a fizikai védelmi rendelet szerinti kategorizáláshoz szükséges vizsgálatokat.

 (4) Az OAH a helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet megküld az ORFK-nak és az AH-nak.

7. § (1) Ha az engedélyes telephelyén kívül, bárki által talált anyagról feltételezhető, hogy az radioaktív anyag, illetve ilyen 
anyaggal szennyezett, a  haladéktalanul értesített hivatásos katasztrófavédelmi szerv területileg illetékes szerve 
értesíti az OSKSZ-t, MTA EK-t, az OAH-t és az AH-t.

 (2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területileg illetékes szerve helyszíni méréseket végez, szükség szerint megteszi 
az azonnali lakosságvédelmi intézkedéseket, valamint a talált anyagot lefoglalja.

 (3) Az  OSKSZ elvégzi a  talált anyag azonosítását és meghatározza azokat az  intézkedéseket, amelyekkel az  anyag 
hatósági felügyelet alá helyezhető.

 (4) Ha az  OSKSZ vizsgálata valószínűsíti, hogy a  lefoglalt talált anyag nukleáris anyagnak minősül és ennek helyszíni 
megerősítése indokolt, erről azonnal értesíti az  MTA EK-t, aki elvégzi a  talált anyag kategorizálásához szükséges 
helyszíni vizsgálatokat.

 (5) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv területileg illetékes szerve az  eljárásáról felvett jegyzőkönyvet megküldi 
az OAH-nak, az OSKSZ-nek, MTA EK-nak, az ORFK-nak, valamint az AH-nak.

8. § (1) Az  OAH javaslatot dolgoz ki a  sugárkapu üzemeltetők részére a  riasztások esetén követendő intézkedési terv 
készítéséhez, amelyet a honlapján közzétesz.

 (2) A  sugárkapu üzemeltetője felvilágosítást kérhet az  OSKSZ ügyeletesétől. Amennyiben a  riasztást nem valamilyen 
természetes radioizotópokat az  átlagnál nagyobb koncentrációban tartalmazó anyag okozza, a  sugárkapu 
üzemeltetője intézkedik a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területileg illetékes szervének az értesítéséről.

 (3) A  sugárkapu üzemeltetőtől kapott értesítést követően a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv területileg illetékes 
szerve a  helyszínen eljár, méréseket végez, annak eredményei alapján szükség szerint megteszi az  azonnali 
lakosságvédelmi intézkedéseket és értesíti az  OSKSZ-t, az  MTA EK-t valamint az  OAH-t és szükség esetén a  7.  §  
(2)–(4) bekezdése szerint jár el.

5. A lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyaggal kapcsolatos további intézkedések

9. § (1) Az MTA EK – a 7. § (3) és (4) bekezdés esetében az OSKSZ – gondoskodik a lefoglalt nukleáris vagy más radioaktív 
anyagnak (a továbbiakban: lefoglalt anyag) a lefoglalás helyszínéről az MTA EK telephelyén lévő átmeneti tárolóba 
történő elszállításáról.

 (2) Az  anyagnak a  helyszínről a  kijelölt tárolóba történő szállítása során betartandó sugárbiztonsági és egyéb 
feltételeket a helyszínen eljáró szakértő határozza meg. Amennyiben a szállítás nem hajtható végre a Veszélyes Áruk 
Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A  és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a  belföldi 
alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény előírásainak megfelelően, a szállítást a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv kíséretével és felügyeletével kell elvégezni.

 (3) Az  MTA EK a  lefoglalt és a  telephelyére szállított anyag részletes elemzésével meghatározza a  radioaktív és 
a  nukleáris anyagok központi nyilvántartásáról szóló jogszabályok szerint a  központi nyilvántartásba történő 
bevezetéshez szükséges adatokat, és elvégzi az OAH vagy a nyomozóhatóság által elrendelt nukleáris törvényszéki 
vizsgálatokat.

 (4) Az elvégzett részletes vizsgálatok eredményéről az MTA EK jegyzőkönyvet vesz fel, amely alapján szakvéleményt állít 
ki. Az MTA EK a szakvéleményt megküldi az ORFK-nak, az AH-nak, az OAH-nak, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
illetékes területi szervének és az OSKSZ-nek.

10. § (1) Az OAH a radioaktív és a nukleáris anyagok központi nyilvántartása alapján – szükség esetén az ORFK, illetve külföldi 
társhatóságok bevonásával – intézkedést tesz a lefoglalt anyag tulajdonosának azonosítására.
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 (2) Ha a lefoglalt anyag tulajdonosát sikerül azonosítani, az OAH felszólítja a tulajdonost, hogy gondoskodjon az anyag 
birtokbavételéről vagy tárolóba helyezéséről. Az  Európai Unió vámszabad területén kívüli tulajdonos esetén 
a felszólítást megküldi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalának.

 (3) Amennyiben a tulajdonos személye nem állapítható meg, az OAH erről a tényről határozatot hoz.
 (4) Az  MTA EK az  OAH határozata alapján a  lefoglalt anyagot műbizonylattal látja el, bevezeti a  saját helyi 

nyilvántartásába és erről jelentést küld az OAH részére.
 (5) Az OAH a (4) bekezdésben meghatározott jelentés és műbizonylat alapján a  lefoglalt anyagot bevezeti a központi 

nyilvántartásba.
 (6) Az MTA EK intézkedik a hasznosítható anyagok felhasználásáról.
 (7) Nem hasznosítható anyag esetén az  MTA EK intézkedik az  anyag Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft. részére történő átadásáról. Az  anyag elhelyezésének költségét az  OAH viseli. Az  e  címen felmerült 
költségeket az  OAH következő évi költségvetésében kell figyelembe venni és a  központi költségvetésből az  OAH 
részére megtéríteni.

6. Elkobzott nukleáris és más radioaktív anyaggal kapcsolatos intézkedések

11. § (1) Ha jogszabályi előírás vagy engedély megsértése miatt az engedélyessel szemben az OAH által indított érvényesítési 
eljárás sikertelen, az  OAH az  engedélyt visszavonja és az  engedélyes birtokában lévő nukleáris és más radioaktív 
anyagot elkobozza. Az OAH az intézkedésekről tájékoztatja az ORFK-t.

 (2) Az OAH elrendeli az elkobzott nukleáris és más radioaktív anyag (radioaktívhulladék-tárolóban történő elhelyezését 
és a költségeknek az engedélyes általi megtérítését. A radioaktívhulladék-tárolóba történő szállításra a lefoglalást és 
a szükséges vizsgálatokat követően haladéktalanul, de legfeljebb 60 napon belül kerül sor. Az engedélyest terheli 
a szállítás és a lefoglalás összes költsége.

 (3) Az  anyag elkobzását követően az  OAH határozatban módosítja a  radioaktív és a  nukleáris anyagok központi 
nyilvántartásáról szóló jogszabályok szerint a központi és az érintett helyi nyilvántartásokat.

 (4) Ha az  engedélyes fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben van vagy fizetésképtelen a  (2)  bekezdésben 
meghatározott költségek megfizetését a csődeljárás vagy a felszámolási eljárás során kell érvényesíteni.

7. Záró rendelkezések

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

13. §  Hatályát veszti a  talált, illetve a  lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 
17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet.

14. §  Ez a  kormányrendelet az  ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet 
szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a  89/618/Euratom, a  90/641/Euratom,  
a  96/29/Euratom, a  97/43/Euratom és a  2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 5-i 2013/59/EURATOM tanácsi irányelv 92–95. cikkeinek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 491/2015. (XII. 30.) Korm. rendelete
az Országos Atomenergia Hivatal építésügyi hatósági feladatkörével összefüggésben az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és az Építésügyi Dokumentációs és 
Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13.4. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 8. és 
9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormr1.) 24. §-a 
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  atomenergia-felügyeleti szerv építésügyi és építésfelügyeleti hatósági hatáskörébe tartozó, sajátos 
építménynek nem minősülő építmények esetében az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői a  (3) bekezdésben 
foglalt kötelezettségüket a  (4)  bekezdésben meghatározott elektronikus építési napló alkalmazással kötelesek 
teljesíteni.”

2. §  A Kormr1. 24. § (3) bekezdésében a „(4) bekezdés kivételével” szövegrész helyébe a „(4) és (5) bekezdés kivételével” 
szöveg lép.

2. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az  Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya nem terjed ki)
„f ) az  atomenergiáról szóló törvény szerinti nukleáris létesítmény, nukleáris létesítménnyel összefüggő építmény, 
nukleáris rendszer és rendszerelem, a  radioaktív hulladék átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló építmény, 
valamint az  atomenergia-felügyeleti szerv építésügyi és építésfelügyeleti hatósági hatáskörébe tartozó, sajátos 
építménynek nem minősülő építmény,”
(dokumentációinak kezelésére.)

3. Záró rendelkezés

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 83/2015. (XII. 30.) BM rendelete
a körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól

A körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013.  évi LXXXVIII.  törvény 
30.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A  körözési eljárásban a  körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról 
szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 20/D. § (3) bekezdése szerint elrendelt elővezetés (a továbbiakban: elővezetés)
a) szolgálati gépkocsi igénybevételével történő foganatosítása esetén 9250 forint költségátalányt és – szükség 

esetén – a (2) bekezdésben meghatározott további összegeket, vagy
b) szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül történő foganatosítása esetén a  foganatosításban részt vevő 

rendőrök számához mérten – a  foganatosítás időtartamához igazodó költségelem gyanánt – óránként 
2000 forintot

kell megállapítani.
 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott esetben a  költségátalány összegén felül a  következő költséget kell 

megállapítani:
a) ha a foganatosítás időtartama a 2 órát meghaladja, a 3. órától kezdve a foganatosításban részt vevő rendőrök 

számához mérten – a  foganatosítás időtartamához igazodó költségelem gyanánt – óránként 2000 forintot, 
valamint

b) ha a  foganatosítás során igénybevett szolgálati gépjárművel megtett távolság a  25 kilométert meghaladja, 
a 26. kilométertől kezdve kilométerenként 50 forintot.

2. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és az  1.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott esetekben a  költségtérítés 
megállapítása során
a) minden megkezdett órát egész óraként kell figyelembe venni, valamint
b) a  foganatosítás időtartama szempontjából – szükség esetén – az  elővezetés foganatosításának helyére 

történő utazással töltött időt is figyelembe kell venni.
 (2) Az  1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és az  1.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott esetben a  költségtérítés 

megállapítása során legfeljebb két rendőrt lehet figyelembe venni, kivéve, ha az elővezetett személy magatartása 
miatt a foganatosításhoz ennél igazoltan több rendőr közreműködésére volt szükség.

 (3) Az  1.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti kilométerszám megállapítása során az  elővezetésre kijelölt rendőröknek 
a  foganatosításhoz szükséges intézkedések megkezdésekor volt tartózkodási helye (a  továbbiakban: kiindulási 
hely), az elővezetett személy megtalálásának helye és az elrendelő határozatot kibocsátó hatóság (a továbbiakban: 
elrendelő szerv) által meghatározott – az elővezetésre megjelölt – hely között ténylegesen megtett távolságot kell 
figyelembe venni, a szolgálati gépjármű menetlevelében rögzített adatok alapján.

 (4) Ha az  elővezetés eredményes végrehajtása érdekében az  érintett visszatartására kerül sor, a  kiindulási hely, 
a  visszatartás helye, valamint az  elővezetés helye között ténylegesen megtett távolság a  megállapítandó 
kilométerszámba beleszámít.

3. § (1) Az 1. § és a 2. § szerinti költségszámítás során figyelmen kívül kell hagyni a rendőrségen foganatosított visszatartás 
időtartamát.
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 (2) Ha az  elővezetendő személy az  elrendelő szerv által meghatározott helyen nem található, vagy az  elővezetésre 
útbaindítással kerül sor, az elővezetés során felmerült költség megállapítása során az 1. §-ban és a 2. §-ban foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a  kilométerszámot – a  szolgálati gépjármű menetlevelében rögzített 
adatok alapján –
a) az elővezetendő személy meg nem találása esetén a kiindulási hely és az elrendelő szerv által meghatározott 

hely között ténylegesen megtett távolság,
b) az útbaindítással történő elővezetés esetén a kiindulási hely és az útbaindítás helye közötti távolság
figyelembevételével kell megállapítani.

 (3) Több személy azonos helyről ugyanazon elrendelő szerv elé történő együttes elővezetése esetén a  megtérítendő 
költség az elővezetett személyek között egyenlően oszlik meg.

4. §  A költségtérítésre vonatkozó figyelmeztetést – az  1.  § alapján, az  összeg feltüntetésével – az  idézésen vagy 
az elővezetést elrendelő határozaton közölni kell.

5. § (1) Az  elővezetés során felmerült költség összegét az  elrendelő szerv a  foganatosító szerv igazolása alapján állapítja 
meg.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti igazolást a foganatosító szerv az elővezetés foganatosításától számított 30 napon belül küldi 
meg az elrendelő szerv részére.

6. § (1) Az  elővezetés során felmerült költség összege a  foganatosító szerv székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányságot illeti meg.

 (2) Az  elővezetés költségeként megállapított összeg befizetésének elmulasztása esetén a  költségek behajtása iránt 
az (1) bekezdésben meghatározott szerv intézkedik.

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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Az emberi erőforrások minisztere 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I. alcím 19.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, az  1.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja tekintetében a  Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 76.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §  E rendelet hatálya – az állami sportcélú támogatások kivételével –
a) a központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében eredeti előirányzatként megállapított

aa) fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok költségvetési kiadási 
előirányzataira, amelyek vonatkozásában a  fejezetet irányító szerv vezetője az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 
1.  melléklete szerint a  Kormánynak a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.  
(VI. 6.) Korm. rendelet 48. §-a szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter),

ab) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (7) bekezdése 
alapján az  államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának fedezetéül szolgáló központi kezelésű 
előirányzat költségvetési kiadási előirányzatára,

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az  a)  pont aa)  alpontja 
szerinti fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési 
fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) az Ávr. alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű 
előirányzatok kiadási előirányzataira

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

2. §  E rendelet alkalmazásában
  1.  állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

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

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

  3.  bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,
  4.  elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
  5.  foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 32.  pontja szerinti 

növekedés,
  6.  közszolgáltatás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikk (2)  bekezdése szerinti általános 

gazdasági érdekű szolgáltatás,
  7.  megváltozott munkaképességű munkavállaló: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 3.  pontja szerinti 

munkavállaló,
  8.  mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,
  9.  mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,
10.  mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,
11.  nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
12.  támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
13.  támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom.
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II. FEJEZET 
AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait az 1. melléklet, a központi kezelésű előirányzatok 
részletes felhasználási szabályait a  2.  melléklet tartalmazza. Az  1. és 2.  mellékletben meghatározott felhasználási 
szabályokat az  egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított 
előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

III. FEJEZET 
AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

1. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

4. §  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
a) az 1. melléklet 5., 19., 26., 31., 33., 40., 46., 50–53., 57–59., 61., 62., 66., 67., 75., 119., 120., 122., 133., 134., 137., 

147., 150., 185., 186., 192., 200., 202., 210., 211., 214. és 215. sora alapján az  SA.34770 (2012/N-2). számú 
bizottsági határozat szerinti támogatás,

b) az 1. melléklet 48. és 49. sora alapján az SA.38425 (2014/N). számú bizottsági határozat szerinti támogatás,
c) az 1. melléklet 19., 46., 48., 49., 53., 57., 61., 62., 78., 109., 112., 113., 119., 133., 137., 145., 150., 181., 202. és 253. 

sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,
d) az 1. melléklet 181. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
e) az 1. melléklet 181. és 182. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikke szerinti, a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
f ) az 1. melléklet 181. és 182. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikke szerinti, a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott 
támogatás,

g) az 1. melléklet 110. és 177. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti támogatás,
h) az 1. melléklet 110. és 177. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás
nyújtható.

5. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az  1407/2013/EU bizottsági rendelet, a  2012/21/EU bizottsági határozat, 
a 360/2012/EU bizottsági rendelet, a SA.38425 (2014/N). számú bizottsági határozat és a SA.34770 (2012/N-2). számú 
bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

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

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

támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) a 4. § a)–c) pontja szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c) a 4. § a), b) és d)–f ) pontja szerinti támogatás kivételével a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös 

szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

d) a 4. § d)–f ) pontja szerinti támogatás kivételével elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
e) a 4.  § a), b) és g)  pontja szerinti támogatás kivételével mezőgazdasági termék feldolgozásában és 

mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha
ea) a támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett, vagy érintett vállalkozások által 

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

f ) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához 
és működtetéséhez, vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
közvetlenül kapcsolódik,
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g) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
h) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

 (4) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján – a  4. § e) és f )  pontja szerinti támogatás kivételével – támogatás 
csak akkor ítélhető meg, ha a  kedvezményezett a  651/2014/EU bizottsági rendelet 6.  cikk (2)  bekezdésében 
meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a  projekt megkezdése előtt írásban 
benyújtotta.

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

 (6) Az e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

 (7) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, 
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az  irányadó uniós állami 
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

 (8) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell 
figyelembe venni.

 (9) Az Atr. 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére az  egyedi 
támogatást, ha a támogatás összege a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti
a) képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
b) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott 

támogatás esetén vállalkozásonként és évenként meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
c) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez 

nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és évenként meghaladja a  10  millió eurónak megfelelő 
forintösszeget.

 (10) E rendelet alapján
a) a 4. § a) pontja szerinti támogatás esetén 2018. szeptember 1-ig,
b) a 4. § b) pontja szerinti támogatás esetén 2019. december 31-ig,
c) a 4. § c) pontja szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig,
d) a 4. § d)–f ) pontja szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig,
e) a 4. § h) pontja szerinti támogatás esetén 2019. június 30-ig
lehet támogatási döntést hozni.

2. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

6. § (1) Csekély összegű (de minimis) támogatás – a 11. §-ban foglalt esetet kivéve – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
alapján nyújtható.

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

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

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

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

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

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

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

3. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

4. A 651/2014/EU bizottsági rendet 33. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállaló 
foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás

8. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás 
(ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) esetén a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 75%-át.

 (2) A támogatás keretében a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása alatti időszakban felmerülő 
bérköltség számolható el.

 (3) A megváltozott munkaképességű munkavállaló felvételének az érintett vállalkozásnál a foglalkoztatottak számának 
nettó növekedését kell eredményeznie a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva.

 (4) A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek 
megüresedését, amely önkéntes kilépés, a  munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes 
munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Ez  a  szabály nem 
alkalmazható az álláshely létszámleépítés következtében történt megüresedése esetén.

 (5) A megváltozott munkaképességű munkavállaló az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak, a munkaszerződésnek 
vagy a vállalkozásra nézve kötelező kollektív szerződésnek megfelelő minimális időtartamon keresztül folyamatos 
foglalkoztatásra jogosult.

5. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű 
munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás

9. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott 
támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.
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 (2) A támogatás keretében elszámolható
a) a helyiségek átalakításának költsége,
b) a megváltozott munkaképességű munkavállaló segítésével foglalkozó személy foglalkoztatásához 

kapcsolódó költség kizárólag a segítés ideje alatt, valamint ezen segítő személy képzési költsége,
c)  a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel érdekében

ca) a berendezések átalakításának, beszerzésének költsége,
cb) az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költsége, a  szoftverek 

beszerzésének és érvényesítésének költsége,
d) a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység 

helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó költség,
e) a megváltozott munkaképességű munkavállaló által rehabilitációra fordított órák bérköltsége,
f ) a védett foglalkoztatást biztosító kedvezményezett esetén közvetlenül a  megváltozott munkaképességű 

munkavállaló foglalkoztatásával összefüggésben
fa) a termelőegység létrehozásának, üzembe helyezésének vagy korszerűsítésének költsége,
fb) az adminisztrációs és szállítási költségek.

 (3) A (2)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben azon költség számolható el, amely akkor merülne fel, ha 
a kedvezményezett nem megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatna.

6. A 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés

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

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

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

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

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

7. A 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás

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

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

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

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

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

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

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

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

13. §  Az e rendelet alapján
a) kijelölt kezelő szerv, valamint
b) – ha e rendelet a hatálya alá tartozó előirányzat esetében lebonyolító szerv igénybevételét lehetővé teszi – 

az Ávr. szerinti megállapodás keretében kijelölt lebonyolító szerv
(a kezelő szerv és a  lebonyolító szerv a  továbbiakban együtt: szerv) által az  e  rendelet hatálya alá tartozó 
előirányzatok vonatkozásában az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített 
kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.

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

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének az  általános gazdasági érdekű 

szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),

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

d) a Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 
2014.06.26. 1. o),

e) az SA.34770 (2012/N-2). számú, a  kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési 
fejezetének fejezeti kezelésű előirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában 
hozott európai bizottsági határozat, és

f ) az SA.38425 (2014/N). számú, Magyarország filmszakmai támogatási programja tárgyában hozott európai 
bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

15. §  Hatályát veszti a  fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI 
rendelet.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez

1. oldal / összesen: 52 

1. melléklet a …/2015. (…) EMMI rendelethez 
 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi fejezeti kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

2 005412 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok           

3 227106  1 Beruházás           

4 262334   4 Kulturális beruházások           

5 256145    2 Vári rekonstrukciók 
(Szent György tér, 
Mátyás-templom) 

A támogatás a következő feladatok ellátásához 
biztosít forrást 

5.1. közterület-foglalási díjak, felvonulási 
terület áttelepítése (önkormányzati 
előírás), behajtási engedély 
díjnövekedése (anyagszállítás, 
munkagépek); őrzés; mérnökiroda 
működtetése; organizációs költségek; 
látogatói útvonalak (ideiglenes 
állványozás és járófelületek); 

5.2. restauráláshoz szükséges falszárítás 
biztosítása; burkolási munkák: - 
kerámia padló burkolat (cc. 1000 m2); 
Király kapu restaurálása; belső 
felületképzések: - díszítőfestés (teljes 
felület: 11 000 m2); falképek (teljes 
felület: 600 m2) (restaurátori munka); 
restaurálandó műtárgyak: 
fémműtárgyak 42 típus, fa műtárgyak 
48 típus, oltárok és táblaképek 24 db, 
falképek 24 db, kerámia műtárgyak 16 
típus, textil (koronázási zászlók); 
beléptető rendszer kiépítése; a 
pénztárépület és a templom 
összeköttetésének kiépítése); 

5.3. független szakértői vélemény alapján a 
vállalkozói szerződésben rögzített Áfa 
és prognosztizáció kifizetése;  

5.4. a teljes rekonstrukció részét nem 
képező középkori Mária kapu 
rekonstrukciója. 

központi költségvetési szerv 
(EMMI igazgatása); egyházi 
jogi személy (Mátyás Templom 
Gondnoksága) 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– beszedési megbízás 
benyújtására 
vonatkozó 

felhatalmazó 
nyilatkozat (a 
továbbiakban: 
felhatalmazó 
nyilatkozat) 

– – – 

6 005708  2 Normatív finanszírozás           

7 333795   2 Nem állami felsőoktatási 
intézmények támogatása 

Az előirányzat biztosítja az egyházi, magán- és 
alapítványi felsőoktatási intézmények, valamint a 
felsőoktatási intézményekhez nem tartozó 
diákotthonok feladatmutatóhoz rendelt fajlagos 
támogatási összeg alapján nyújtott költségvetési 
támogatását, valamint az intézmények részére 
speciális feladatokhoz nyújtandó támogatás 
összegét. 
Az előirányzat tartalmazza az egyes, más fejezet 
irányítása alá tartozó felsőoktatási intézmények 
költségvetési támogatását is. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

egyházi, magán- és alapítványi 
felsőoktatási intézmények, 
valamint a felsőoktatási 
intézményekhez nem tartozó 
diákotthonok, más fejezet 
irányítása alá tartozó 
felsőoktatási intézmény, 
Magyar Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 209. szám

 
28139

2. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

8 244234   3 Köznevelési célú 
humánszolgáltatás és működési 
támogatás 

8.1. Az előirányzat biztosít forrást a nevelési-
oktatási intézményben, pedagógiai 
szakszolgálati intézményben pedagógus-
munkakörben, a nevelő-, oktató munkát 
közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottak után a központi 
költségvetésről szóló törvényben 
megállapított átlagbér alapú támogatáshoz. 

8.2. Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi 
önkormányzat vagy az egyházi jogi személy 
által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményre és pedagógiai szakszolgálati 
intézményre tekintettel a nemzetiségi 
önkormányzat és a bevett egyház részére a 
központi költségvetésről szóló törvényben 
megállapított működési támogatáshoz. 

8.3. Az előirányzat forrást biztosít az Arany 
János Tehetséggondozó Program, az Arany 
János Kollégiumi Program és az Arany 
János Kollégiumi-Szakiskolai Program 
támogatására. 

8.4. Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi 
tankönyvbeszerzéshez. 

8.5. Az előirányzat forrást biztosít a pedagógiai 
szakmai szolgáltatás támogatásához. 

8.6. Az előirányzat forrást biztosít az előirányzat 
terhére folyósított támogatásokkal 
összefüggő jogi tanácsadásra. 

8.7. Az előirányzat forrást biztosít az előirányzat 
kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítására. 

8.1. a nemzetiségi 
önkormányzat, egyházi 
jogi személy, vallási 
tevékenységet végző 
szervezet és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 2. § 
(3) bekezdés b) pont bd) 
alpontja szerinti fenntartó 

8.2. a nemzetiségi 
önkormányzat, bevett 
egyház 

8.3. köznevelési 
közfeladatokat ellátó nem 
állami köznevelési 
intézmények fenntartói 

8.4. nemzetiségi 
önkormányzat 

8.5. a nemzetiségi 
önkormányzat, egyházi 
jogi személy, vallási 
tevékenységet végző 
szervezet és az Nkt. 2. § 
(3) bekezdés b) pont bd) 
alpontja szerinti fenntartó 

8.6. EMMI Igazgatása 
8.7. Magyar Államkincstár 

8.1. – 8.2. 
kérelem alapján 
8.3. – 8.5. 
kérelem alapján 
pályázati úton 
8.6.  
kérelem alapján 
8.7. 
– 

8.1. – 8.2. 
biztosítható 
8.3. – 8.5. 
biztosítható 
8.6.  
biztosítható 
8.7. 
– 

8.1. – 8.2. 
egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
8.3. – 8.5. 
egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
8.6.  
egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
8.7. 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– 8.1. – 8.6.  
igénybe vehető 
8.7. 
– 

– 

9 343328   4 Hit- és erkölcstan oktatás és 
tankönyvtámogatás 

Az előirányzat az Nkt. 35.§-a és 35/A. §-a szerinti, 
az állami fenntartású iskolában biztosított hit- és 
erkölcstanoktatáshoz szükséges államilag garantált 
finanszírozáshoz nyújt fedezetet. Az Nkt. 35/B. §-
a alapján a hit- és erkölcstanoktatás tartalmát az 
egyházak határozzák meg, így az ahhoz 
alkalmazásra kerülő tankönyvet is. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

egyházi jogi személy, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– – – – – 

10 348728   5 Köznevelési szerződések Az előirányzat a 2012. évet megelőzően megkötött 
közoktatási megállapodások, valamint az ezt 
követően megkötött, illetve kötendő köznevelési 
szerződések alapján az egyházi jogi személyek, a 
nemzetiségi önkormányzatok és egyéb nem állami 
szervezetek által fenntartott köznevelési 
intézményeket megillető támogatásokra, valamint 
azok igénylésének és feltételeinek 
megállapításával, továbbá folyósításával és a 
felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos kiadásokra 
nyújt fedezetet. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

egyházi jogi személyek, a 
nemzetiségi önkormányzatok és 
a magán köznevelési 
intézmények fenntartói, 
Magyar Államkincstár 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

11 198620  3 Felsőoktatási feladatok támogatása           
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 3. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

12 302891   1 Felsőoktatás speciális 
feladatai 

Az előirányzat fedezetet biztosít a felsőoktatási 
intézménybe felvételt vagy átvételt nyert 
hátrányos helyzetű hallgató által igénybe vehető, a 
tanulmányai során a felkészüléséhez segítséget 
nyújtó mentorprogram lebonyolításához. 
Támogatást biztosít olyan speciális feladatok 
támogatására, amelyek a feladatmutatóhoz rendelt 
fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott 
támogatás által fedezni kívánt célok 
megvalósulását segítik elő, valamint olyan 
speciális feladatok támogatására is, amelyek a 
felsőoktatási intézmények keretében nem 
valósíthatók meg. Fedezetet biztosít olyan 
testületek, szervezetek, egyesületek támogatására, 
amelyek segítik a felsőoktatási szakterület 
munkáját. Az előirányzat támogatást nyújt a 
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvényben előírt feladatainak végrehajtásához. 
Az előirányzat támogatást nyújt felsőoktatási 
szakmai elemzések készítéséhez, felsőoktatási 
információs rendszerek és nyilvántartások 
működési költségéhez, kapcsolódó adatintegrációs 
tevékenységek ellátásához, valamint a TÁMOP 
4.1.3/08/01 és TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 
lezárult kiemelt projekt fenntartási 
kötelezettségeiből fakadó működési és 
licencköltségek, pályakövetéséhez szükséges 
adatfelmérő, adatnyilvántartó és adatintegrációs 
rendszerek összekapcsolásához, működtetéséhez, 
fejlesztéséhez, szakmai kiadmányok készítéséhez. 
Az előirányzat biztosítja a TÁMOP-4.2.5-09 és 
TÁMOP 4.2.5.B-11/1-2011-0001 projektek 
keretében fejlesztett, fenntartási kötelezettséggel 
érintett tartalomszolgáltatási, digitális könyvtár 
üzemeltetési feladatok ellátását.  
Az előirányzat a felsőoktatási intézményekben, 
szakkollégiumokban folyó magas színvonalú, a 
tudásalapú elitképzést kiemelt feladatként kezelő 
tehetséggondozási tevékenység fenntartásához 
való állami hozzájárulás; szakmai programok, 
kisebb infrastrukturális beruházások, informatikai 
fejlesztések, egyéb működési kiadások 
támogatásához nyújt fedezetet, valamint az 
Országos Tudományos Diákköri Tanács részére az 
Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
lebonyolításához biztosít támogatást. 

központi költségvetési szerv, 
államháztartáson kívüli 
szervezetek, országos szakértői 
testület, jogi személynek 
minősülő egyéb szervezet, 
közhasznú egyesület, jogi 
személy, EMMI igazgatása 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– Államháztartáson 
kívüli szervezet 

esetén (a 
továbbiakban: Áh-

n kívül:) 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

13 297424   2 Lakitelek Népfőiskola 
támogatása 

A támogatás egyrészt a főiskola napi működési 
költségéhez, másrészt a Kárpát-medencei 
népfőiskolai programok finanszírozásához járul 
hozzá. 

civil szervezet kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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28141

4. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

14 338539   3 Kiválósági támogatások Az előirányzat forrást biztosít a kiemelt 
felsőoktatási intézmény, a kutatóegyetem, illetve 
kutató kar, az alkalmazott tudományok főiskolája 
minősítéssel rendelkező felsőoktatási intézmények 
számára e minősítésükre tekintettel biztosított 
támogatáshoz, a következő intézményi 
felhasználási célokra: 
14.1. az emberi erőforrások mennyiségének és 

képzettségi szintjének növelése;  
14.2. a tudás és a megértés előmozdítása, ideértve 

az együttműködésen alapuló kutatás-
fejlesztés, beleértve a kutatóhelyek 
fenntartását, működtetését;  

14.3. a kutatási eredmények terjesztése; 
14.4. a technológiaátadásra irányuló 

tevékenységek, amennyiben e 
tevékenységek belső természetűek és a 
belőlük származó összes bevételt az érintett 
kutatóhelyek elsődleges tevékenységeibe 
fektetik be ismét; 

14.5. az oktatói és kutató kiválóság elismerése és 
javadalmazása;  

14.6. nemzetközi kapcsolatépítés és államközi 
megállapodás alapján külföldi hallgatók 
fogadását szolgáló szervezetfejlesztés. 

központi költségvetési szerv, 
államháztartáson kívüli 
szervezetek 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

15 340639   4 Felsőoktatási 
Struktúraátalakítási Alap 

Az előirányzat a Felsőoktatási Struktúraátalakítási 
Alap létrehozásáról szóló 1103/2013. (III. 7.) 
Korm. határozat alapján az állami felsőoktatási 
intézmények struktúraátalakításához, valamint a 
struktúraátalakítás igényével érintett intézmények 
működőképességének fenntartásához és 
konszolidációjához biztosít támogatást. 

állami felsőoktatási 
intézmények 

kérelem alapján 
pályázati úton 
egyéb: a felosztásra 
a Nemzetgazdasági 
Minisztériummal 
egyetértésben 
hozott támogatási 
döntés alapján 
kerül sor. 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

16 348651   5 Francia Egyetem kialakítása 
a Szegedi 
Tudományegyetemen 

A Francia Egyetem fokozatos kialakításának 
megvalósítása. 

állami felsőoktatási intézmény kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 

17 198619  4 Köznevelési feladatok támogatása           

18 286023   1 Országos Nemzetiségi 
Önkormányzatok 2015. évi 
kompenzációja 

A költségvetési szervek és az egyházi jogi 
személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi 
kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) 
Korm. rendelet, valamint a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 
kompenzációjához szükséges előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Korm. 
határozat alapján biztosított támogatás. 
Ezen előirányzaton állnak rendelkezésre a 
költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek 
foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról 
szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, 
valamint a központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához 
szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján 
biztosított támogatások maradványai. 

nemzetiségi önkormányzatok  kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

19 255656   4 Köznevelés speciális 
feladatainak támogatása 

19.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a tanulmányi 
és tehetséggondozó versenyek 
támogatására. Az előirányzat biztosítja 
továbbá a közoktatás, köznevelés-
fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó 
kutatási és tájékoztatási feladatok, valamint 
a közoktatás, köznevelés-fejlesztést érintő 
egyes nemzetközi feladatok 
finanszírozásának forrását, a diagnosztikus 
mérés, mérés-értékelés szakmai fejlesztését 
is. 

19.2. Az előirányzat hozzájárulást biztosít a 
közoktatás-fejlesztési stratégia 
megvalósítása keretében az 
egészségfejlesztési és a drogprevenciós 
feladatok ellátásához, a környezettudatos 
nevelés programjaihoz, a közoktatás-
fejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb 
feladatok megvalósításához,a hazai és 
nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon 
való részvételhez és felkészüléshez (Bolyai 
János Matematikai Társulat, Magyar 
Biológiatanárok Országos Egyesülete, 
Magyar Kémikusok Egyesülete, Magyar 
Innovációs Szövetség)a Kazinczy Szép 
Magyar Beszéd verseny, valamint az 
iskolai sporttal kapcsolatos feladatokhoz.  

19.3. Az előirányzat a nemzetiségi köznevelés 
tartalmi fejlesztésével kapcsolatos 
feladatok részeként hozzájárulhat a 
nemzetiségi oktatás megújuló részletes 
követelményei alapján a nemzetiségek 
oktatásához kapcsolódó 
alapdokumentumok (részletes fejlesztési 
feladatok, érettségi vizsgakövetelmények 
és vizsgaleírások, stb.) kidolgozásához. 

19.4. Az előirányzat a kétoldalú 
egyezményekben meghatározott 
nemzetiségi oktatási feladatok 
támogatásaként hozzájárul az óvónők, 
tanítók és tanárok nyelvi módszertani 
továbbképzéséhez; anyaországi anyanyelvi 
programokhoz az iskolás korosztálynak; 
vendégtanárok fogadásához; anyaországi 
tankönyvek behozatalához; kiküldetéssel 
kapcsolatos költségekhez. 

gazdasági társaságok, civil 
szervezetek, közalapítványok, 
közhasznú szervezetek, 
költségvetési szervek, helyi 
önkormányat, nemzetiségi 
önkormányzatok, nemzetiségi 
pedagógiai intézetek, Oktatási 
Hivatal, Fővárosi és Megyei 
Kormányhivatalok, 
Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet, Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, 
Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal, EMMI igazgatása, 
Magyarországi Németek 
Általános Művelődési 
Központja, köznevelési- és 
felsőoktatási intézmények, 
intézményfenntartók, Budapesti 
Goethe Intézet, egyházi jogi 
személy, magánszemély 
(amennyiben a pályázó az 
elnyert támogatás összegéből 
ösztöndíjra fordítható összeget 
is igényel) 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

a kötelezettségvállalási 
dokumentumban 

meghatározottak szerint 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 
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6. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

     19.5. Az előirányzat támogatja a nemzetiségi 
óvodai nevelést, iskolai nevelést és 
oktatást, kollégiumi nevelést segítő 
pedagógiai-szakmai szolgáltatások 
országos megszervezését. 

19.6. Az előirányzat az Útravaló 
ösztöndíjprogram Út a tudományhoz 
alprogramja részeként forrást nyújt a 
természettudományok iránt érdeklődő 
diákok tehetséggondozására. A program 
során a kutatócsoportot vezető tanár, 
valamint a diák is ösztöndíjban részesülhet. 

19.7. Az előirányzat támogatást nyújthat a 
sajátos nevelési igényű tanulók 
tankönyvekkel történő tankönyvellátásának 
biztosításához, tankönyvek fejlesztéséhez, 
kéziratok elkészíttetéséhez; a sajátos 
nevelési igényű, illetve beilleszkedési, 
tanulási magatartási nehézséggel küzdő 
gyermekek, tanulók óvodai neveléséhez, 
alap- és középfokú neveléséhez, 
oktatásához. 

19.8. Az előirányzat forrást biztosít a pedagógiai 
szakszolgálati tevékenységekhez 
kapcsolódó szakmai feladatok 
megvalósításához, továbbá az egyes 
szakszolgálati tevékenységekkel 
összefüggésben indított közigazgatási 
hatósági eljárásokban szakértőként bevont 
fórumok támogatásához. Ezen előirányzat 
szolgálja a – tankerületi, megyei, valamint 
országos szinten megvalósításra kerülő – 
konzultatív szakmai tanácskozások, 
fórumok megtartását is. 

19.9. Az előirányzat – oktatásért felelős 
miniszter ágazati irányítási jog és 
feladatkörébe tartozó feladatok ellátása 
érdekében – forrást biztosít a szükséges 
elemzések, programfejlesztések, tanügyi, 
köznevelés-igazgatási koncepciók, szakmai 
dokumentumok kidolgozásának 
támogatásához, két tanítási nyelvű, 
nemzetiségi, sajátos nevelési igényű 
tanulók irányelveinek, egyéb 
kerettanterveknek a kidolgozásához, 
nevelési-oktatási programok 
kifejlesztésének támogatásához, a 
környezeti neveléssel, egészségneveléssel 
kapcsolatos programok támogatásához, 
valamint a fenti feladatokkal kapcsolatos 
reprezentációs kiadásokhoz. 
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1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

20 282178   5 Nemzeti Tehetség Program Az előirányzat biztosítja a Nemzeti Tehetség 
Program finanszírozását, a tehetségek segítésére 
fordított támogatások hatékonyabb felhasználását. 
Az előirányzat felhasználásával biztosítható, hogy 
a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének és 
szintjének megfelelő, folyamatos segítséget 
kapjanak tehetségük kibontakoztatásában, 
valamint a tehetség hasznosulásának támogatása. 
A tehetségek segítése és fejlesztése az innováció 
és kreativitás ösztönzését és elterjedését, az 
esélyteremtést, a hátrányos helyzet leküzdését, az 
életpálya helyes irányba terelését, az életpálya 
sikerességét, a társadalmi mobilitást, a gazdasági 
növekedést, a magasabb versenyképességet, 
valamint a közösségek és az egész társadalom 
kohézióját egyaránt szolgálja. A Nemzeti Tehetség 
Programnak példa- és értékteremtő szerepe van. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

központi költségvetési szerv, 
közalapítvány, közhasznú 
társaság, gazdasági társaság, 
civil szervezet, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, köznevelési és 
felsőoktatási intézmény, 
köztestület, egyházi jogi 
személy, egyesülés, határon túli 
szervezet, jogszabály alapján 
haza és határon túli jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet, egyéni vállalkozónak 
nem minősülő természetes 
személy, határon túli személy, 
Magyar Államkincstár 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

21 338495   8 Szakmai, tanügy-igazgatási 
informatikai feladatok 
támogatása 

Az állami és nem állami fenntartású általános 
iskolákban, gimnáziumokban, 
szakközépiskolákban, szakiskolákban a 
köznevelési és szakképzési feladat-ellátás 
támogatásához, a további központi 
adatszolgáltatáshoz (KIR, OSAP), a 
diákigazolvány online igényléséhez, valamint a 
szülői tájékoztatás online kiszolgálásához 
szükséges iskola irányítási és ügyviteli szoftverek 
(IAR), valamint a tankönyvellátás megszervezését 
és lebonyolítását támogató informatikai rendszer 
fejlesztéséhez vagy felhasználási jogainak 
beszerzéséhez, illetve az ezek működtetésével 
összefüggő kiadásokhoz történő hozzájárulás. 

Educatio Társadalmi 
Szolgáltató Nonprofit Kft., 
Oktatási Hivatal 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

22 207221   9 Nem önkormányzati 
fenntartású közoktatási 
intézmények központi 
előirányzata 

Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző 
Szakiskola és Szakközépiskola (OM azonosító: 
101746) működésének támogatásához történő 
hozzájárulás. Továbbá egyéb nem önkormányzati 
fenntartású köznevelési intézmények működési 
kiadásainak biztosítása. 

Kőbányai Zenei Stúdió 
Művészeti Szakképző 
Szakiskola és Szakközépiskola, 
nevelési-oktatási intézmények, 
köznevelési intézmények  

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

23 343617   11 Kislétszámú hit- és 
erkölcstan oktatás kiegészítő 
támogatása 

A 20/2/4 Hit- és erkölcstan oktatás és 
tankönyvtámogatás előirányzaton biztosított 
támogatáson túl az előirányzat terhére a 
kislétszámú (8 fő alatti) csoportokban szervezhető 
hit- és erkölcstan oktatáshoz az oktatásért felelős 
miniszter által nyújtható további támogatás. 

bevett egyház kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

24 348573   12 Erzsébet program 
támogatása 

Az előirányzat támogatja a gyermekek, tanulók 
évközi és nyári táboroztatását, szakmai  pedagógia 
táborszervezését, valamint a gyermeküdültetéssel 
kapcsolatos infrastruktúra fejlesztését. 
Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. 
törvény értelmében, valamint az MNÜA Alapító 
Okiratában foglaltaknak megfelelően az 
Alapítvány közfeladatként lát el szociális célú 
üdültetéshez, szociális célú étkeztetéshez, ifjúsági 
és gyermekvédelmi programokban való 
részvételhez, és egyéb szociális célú feladatok 
ellátásához kapcsolódó szervezési és lebonyolítási 
teendőket. Kiemelt feladatai közé tartozik a 
szociálisan rászorultak, elsődlegesen gyermekek, 
fiatalok, nagycsaládosok, fogyatékkal élők, 
nyugdíjasok, alacsony jövedelmi viszonyokkal 
rendelkező munkavállalók üdültetéséhez 
támogatások biztosítása, a pályáztatási rendszer 
működtetése, az üdültetés/táboroztatás 
lebonyolításának megszervezése, illetőleg a fenti 
feladatok infrastrukturális hátterének 
megteremtése. A fejezeti kezelésű előirányzat 
célja: az MNÜA részére közvetlen támogatás 
nyújtása a fenti feladatok ellátásához, a szociális 
gondoskodás kiterjesztése, minél szélesebb 
támogatotti kör részére. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány (MNÜA), Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint  

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

25 198642  5 Egyéb feladatok támogatása           

26 198642   1 I. világháborús centenáriumi 
megemlékezések 

Az előirányzat támogatást biztosít  
26.1. egy központi első világháborús emlékmű 

létrehozásához;  
26.2. első világháborús emlékművek 

helyreállításához; 
26.3. I. világháborús, vagy az I. világháborúhoz 

kapcsolódó gyűjtemények, műkincsek 
megvásárlásához 

26.4. a magyar nemzet első világháborús 
részvételét, szerepét és tragédiáit bemutató 
hazai és nemzetközi első világháborús 
kiállítás megszervezéséhez és a kapcsolódó 
fejlesztések (beruházások) 
megvalósításához;  

26.5. első világháborús honlap fejlesztéséhez; 
26.6. oktatási és képzési programelemek 

(pedagógusképzés, diákvetélkedők stb.) 
megvalósításához kapcsolódó innovatív 
fejlesztésekhez, kutatásokhoz;  

26.7. tudományos művek megjelentetéséhez, 
tudományos és kulturális rendezvények, 
művészeti tevékenységek 
megvalósításához, valamint játék- és 
dokumentumfilmek forgatókönyveinek 
megalkotásához; 

26.8. a program- és pályázati iroda 
működtetéséhez. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, egyéni vállalkozónak 
nem minősülő természetes 
személy, Magyar Államkincstár 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 
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1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

27 355162   2 A Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyok és 
kényszermunkások emlékéve 
programjainak támogatása 

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és 
kényszermunkások emlékéve keretében 
megvalósuló programok biztosítása, beleértve: 
- a totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapja 
alkalmából rendezett programot. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
köztestület, gazdasági társaság, 
állami vállalat, egyéb állami 
gazdálkodó szerv, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, határon 
túli személy, határon túli 
szervezet, külföldi személy 
vagy külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet, egyházi jogi 
személy, határon túli egyház 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

a kötelezettségvállalási 
dokumentumban 

meghatározottak szerint 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

28 263301   15 „Útravaló” ösztöndíj 
program 

Az előirányzat forrást biztosít az öt elemből álló 
Útravaló ösztöndíjprogramhoz. A program a 
hátrányos helyzetű tanulók és hallgatók 
támogatására, valamint a természettudományok 
iránt érdeklődő tanulók tehetséggondozására jött 
létre. A program során a mentori feladatokat ellátó 
tanár, valamint a mentorált diák is ösztöndíjban 
részesül. 

központi költségvetési szerv pályázati úton biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

29 270190   18 Határon túli oktatási és 
kulturális feladatok támogatása  
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10. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

30 295002    1 Határon túli 
felsőoktatási feladatok 
támogatása 

A fejezeti kezelésű előirányzat a következő 
ösztöndíjazási, felsőoktatási feladatok, programok 
ellátásához nyújt fedezetet, illetve biztosít 
hozzájárulást: 
30.1. magyarországi és szülőföldi felsőoktatási 

intézményekbe felvételt nyert külhoni 
magyar hallgatók és felsőoktatási oktatók 
támogatása, tanulmányaik/oktatási-kutatási 
tevékenységük elősegítése; 

30.2. alap-, egységes (osztatlan) és mester-, 
illetve a posztgraduális (kutatói, 
PhD/DLA), valamint a részképzésben vagy 
költségtérítéses képzésben részt vevő 
hallgatók ösztöndíjazása, rendszeres 
tanulmányi támogatások biztosítása; 

30.3. a Balassi Intézet által fenntartott 
szakkollégiumi képzéshez, szülőföldi 
szakkollégiumok működtetéséhez, képzési 
feladatok ellátásához hozzájárulás;   

30.4. szakkollégiumi ösztöndíjak biztosítása; 
30.5. határon túli magyar köz- és felsőoktatáshoz 

kapcsolódó tudományos-kutatói 
tevékenység támogatása; 

30.6. határon túli fiatal oktatói ösztöndíjak 
biztosítása, amellyel a tárca elő kívánja 
segíteni a határon túli magyar 
felsőoktatásban a fiatal, tudományos 
fokozattal rendelkező, ún. minősített 
oktatók számának növelést. Ez felerősíti a 
szülőföldi felsőoktatásban magyar nyelven, 
vagy részben magyar nyelven oktatott 
szakok mennyiségi növekedését, illetve 
hozzájárul a határon túli magyar 
felsőoktatás minőségének emeléséhez; 

30.7. magyarországi felsőoktatási előkészítő 
képzés támogatása; 

30.8. határon túli magyar diákok kollégiumi 
elszállásolásának támogatása; 

30.9. határon túli magyar diák- és hallgatói 
szervezetek tevékenységének támogatása, 
fejlesztése; 

30.10. a határon túli magyar felsőoktatással 
kapcsolatos tájékoztató, tehetséggondozó 
tevékenységet végző szervezetek 
működésének és programjainak 
támogatása; 

30.11. a szomszédos államokban élő magyar 
kisebbséggel kapcsolatos kutatásokat 
folytató magyarországi és határon túli 
szervezetek programjainak támogatása; 

30.12. a határon túli meghívott szakemberek 
szállásköltségei; 

30.13. magyarországi felsőoktatási intézmények 
székhelyen kívüli képzéséhez történő 
(működési, fejlesztési célú) hozzájárulás; 

30.14. határon túli felsőoktatási intézmények, 
illetve a hozzájuk köthető, tevékenységüket 
segítő szervezetek működési és fejlesztési 
költségeihez hozzájárulás; 

30.15. határon túli felsőoktatási intézményekben 
magyarországi vendégtanárok fogadása; 

30.16. határon túli vonatkozású egyéb 
magyarországi programok, rendezvények 
támogatása; 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi jogi 
személy, helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, társulás, 
egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
határon túli természetes 
személy, határon túli egyesület, 
szervezet, intézmény, külföldi 
személy vagy külföldi 
szervezet, határon túli és 
magyarországi köz- és 
felsőoktatási intézmények, 
határon túli egyházi jogi 
személy és intézménye, Balassi 
Intézet, EMMI igazgatása 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető 
(az előirányzat egy 

részére kiírt 
pályázatok 
esetében a 

lebonyolító a 
Balassi Intézet) 

– 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

      30.17. határon túli oktatási és kulturális területen 
tevékenykedő magyarországi és határon 
túli szervezetek programjainak, 
működésének, fejlesztésének támogatása. 

         

31 295013    2 Határon túli 
kulturális feladatok 
támogatása 

A határokon túl élő magyar nemzeti 
közösségeknek nyújtott támogatások elsősorban az 
anyanyelvi kultúra és önazonosságtudat 
megőrzését, ápolását és fejlesztését szolgálják, 
továbbá a magyar-magyar kulturális kapcsolatok 
elmélyítését és élénkítését, illetve az egyes 
területeknek a magyar nemzeti kultúrába való 
beépülését is segítik.  Ezzel összhangban ez az 
előirányzat képezi az előadó-művészeti 
szervezetek támogatásáról és sajátos 
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. 
törvény (a továbbiakban: Emtv.) 21. § (1) 
bekezdés f) pontja alapján meghirdetendő, a 
határon túli előadó-művészeti szervezetek 
(színházak és táncegyüttesek) szakmai 
programmegvalósításának támogatási 
keretösszegét. 

határon túli, létesítő okiratuk 
szerint előadó-művészeti 
szervezetek, határon túli 
kulturális szervezetek, 
intézmények, egyesületek, 
gazdasági társaságok 

pályázati úton biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

32 343762    3 Határtalanul! 
program támogatása 

A program célja a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos ismeretek bővülésének, a 
magyarországi és külhoni fiatalok közötti 
kapcsolatok kialakulásának, valamint a szakmai 
tapasztalatszerzés elősegítése. A pályázati úton 
nyújtott támogatások célja magyarországi diákok 
és kísérőik határon túli területekre történő 
osztálykirándulásainak, valamint külhoni diákok 
és kísérőik Magyarországra történő utazásának 
költségeihez, a projektek megvalósításához történő 
hozzájárulás, amely elősegíti a határon túli 
magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, 
valamint a magyar-magyar kapcsolatokat már 
fiatalkorban erősíti. Az előirányzat pályázati 
projektekre valamint más, a program céljainak 
megvalósulását elősegítő feladatok támogatására 
valamint a kapcsolódó központi események és 
feladatok finanszírozására fordítható. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

helyi önkormányzat, 
költségvetési szerv, állami, 
egyházi és alapítványi 
közoktatási intézmények, civil 
szervezet, közalapítvány, 
gazdasági társaság, nonprofit 
gazdasági társaság, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, határon 
túli természetes személy, 
határon túli szervezet, határon 
túli intézmény, határon túli 
civil szervezet, külföldi 
személy vagy külföldi 
szervezet, határon túli 
közoktatási intézmények, 
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat s 

– igénybe vehető – 
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2814912. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

33 348662    4 Határon túli 
köznevelési feladatok 
támogatása 

A fejezeti kezelésű előirányzat a következő 
ösztöndíjazási, és köznevelési feladatok, 
programok ellátásához nyújt fedezetet, illetve 
biztosít hozzájárulást: 
33.1. a magyarországi pedagógus-

továbbképzések biztosítása; 
33.2. a határon túli magyar köznevelés szakmai 

szervezeteinek és intézményrendszerének: 
módszertani központok, pedagógus 
szövetségek, egyesületek fenntartása, 
fejlesztése; 

33.3. az adott ország továbbképzési rendszerébe 
illeszkedő, illetve a hiánypótló szülőföldi 
évközi pedagógus-továbbképzések és a 
szülőföldi nyári akadémiák támogatása;  

33.4. a határon túli magyar, illetve a régiók 
közötti közös tankönyvírás elősegítése, 
fejlesztése, a tankönyves műhelyek 
munkájának, a tankönyvírás, segédanyagok 
írásának és szerkesztésének, internetes 
módszertani folyóirat megjelentetésének 
támogatása; 

33.5. a magyar anyanyelvű köznevelésben tanuló 
diákok számára szervezett szülőföldi és 
magyarországi, nemzetközi szaktárgyi 
elméleti és gyakorlati tanulmányi 
versenyeken való részvétel, illetve a 
köznevelés minőségi javítását célzó egyéb 
programok támogatása; 

33.6. a nyugati szórvány, a diaszpóra anyanyelv- 
és identitás megőrzésére, fejlesztésére 
vonatkozó projektek, így a pedagógusok, 
oktatók továbbképzésének, oktatási 
segédanyagok és tankönyvek készítésének, 
a módszertani-magyarságismereti tudást 
erősítő elektronikus folyóirat 
megjelentetésének támogatása, mobilitási 
programoknak a biztosítása; 

33.7. a magyarországi speciális iskolákban 
tanuló fogyatékos határon túli diákok 
ösztöndíjának biztosítása; 

33.8. az Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
jogelőd minisztériumai, valamint a 
szomszédos államok között megkötött 
nemzetközi kétoldalú munkatervek alapján 
ellátandó közneveléssel összefüggő 
feladatok megvalósítása; 

33.9. A Julianus Testvériskola Programban 
(határon túli diákok magyarországi, vagy 
más határon túli régióba, illetve saját 
régiójuk szórványban, illetve tömbben levő 
iskoláikba történő utazása) részt vevő 
intézmények kirándulási költségeinek 
támogatása; 

33.10. egyéb mobilitást, nemzeti összetartozást 
elősegítő programok, kirándulások 
költségeihez hozzájárulás; 

33.11. a tehetséggondozás, valamint a tanórán 
kívüli, olyan identitást erősítő oktatási 
programok, amelyek a határon túli magyar 
tantervnek nem részei, viszont meglétük 
elengedhetetlenül fontos az önazonosság-
tudat megerősítéséhez, a magyarsági 
szellemi értékeinek megismertetéséhez, 
megszerettetéséhez; 

civil szervezet, alapítvány, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, köztestület 
egyház, vallásfelekezet, belső 
egyházi jogi személy, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, társulás, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, határon 
túli természetes személy, 
határon túli egyesület, 
szervezet, intézmény, külföldi 
személy vagy külföldi 
szervezet, határon túli egyházi 
intézmények, határon túli és 
magyarországi köz- és 
felsőoktatási intézmények, 
Balassi Intézet, EMMI 
igazgatása, EMET, Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt., 
gazdasági társaság 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– nem határon túli 
Áh-n kívüli 
szervezet: 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– 25.1. – 25.2. 
– 

25.3. – 25.5. 
igénybe vehető 

25.6. 
– 

25.7. 
igénybe vehető 

25.8. 
– 

25.9. – 25.11. 
igénybe vehető 

25.12. 
– 

25.13. – 25.14. 
igénybe vehető 

25.15. – 25.18 
–  

– 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

      33.12. a szomszédos államokban élő magyar 
kisebbséggel kapcsolatos kutatásokat 
folytató magyarországi és határon túli 
szervezetek programjainak támogatása; 

33.13. a Magyarországon lebonyolításra kerülő 
határon túli magyar anyanyelvű szakmai 
tábor költségeinek támogatása, illetve a 
szülőföldön megrendezésre kerülő 
tematikus szaktábor; 

33.14. a szórványban folyó oktatási tevékenység 
támogatásával a teljes kárpát-medencei 
szórványvidékek központjaiban és 
területein zajló anyanyelvi tanítás, valamint 
lehetőség szerint a moldvai csángó vidékről 
közoktatási képzésre jelentkezett és 
kiválasztott tanulók bentlakási és járulékos 
költségeinek fedezése; 

33.15. a határon túli meghívott szakemberek 
szállásköltségei; 

33.16. a határon túli magyar szakmai 
szervezetekkel való kapcsolattartás, 
tanácskozások, konferenciák biztosítása,  

33.17. a Külhoni Magyar Oktatási Tanács, a 
Külhoni Magyar Közoktatási Bizottság, a 
Külhoni Magyar Tankönyv-és Taneszköz 
Bizottság működtetésének biztosítása.  

33.18. határon túli vonatkozású egyéb 
magyarországi programok, rendezvények 
támogatása. 

         

34 271512   19 Szociális ágazati 
fejlesztések, szolgáltatások és 
programok támogatása 

Az előirányzat a szociális és társadalmi 
felzárkózást előmozdító rendezvények, 
sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek, 
programok, szolgáltatások, korszerű felszerelések, 
eszközök beszerzését finanszírozza. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi jogi 
személy, gazdasági társaság, 
egyesülés, állami vállalat, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, határon 
túli személy, határon túli 
szervezet, jogszabály alapján 
jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, társulás  

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

35 296479   23 Határon túli ifjúsági 
szervezetek támogatása 

A határon túli magyar ifjúsági szervezetek részére 
működésük elősegítésére, pályázati programokban 
való részvételükhöz szükséges feltételek 
biztosításához kíván az előirányzat támogatást 
nyújtani. 

határon túli ifjúsági szervezetek kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

36 222947  8 Nemzetközi kulturális és oktatási 
kapcsolatok programjai 
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14. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

37 302913   1 Nemzetközi kétoldalú 
oktatási és képzési programok 

Kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás 
fejlesztését célzó együttműködések a köz- és 
felsőoktatási tapasztalatcseréket lehetővé tevő 
nemzetközi konferenciák, rendezvények, 
találkozók támogatása. Nemzetközi oktatási 
képzési módszertani tapasztalatok cseréjének 
elősegítése. Anyanyelvi vendégtanár programok 
támogatása. Kétoldalú együttműködés keretén 
belül a fentiekben részletezett programok 
megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására 
a Magyar – Francia Ifjúsági Alapítvány, az 
Osztrák – Magyar Tudományos és Oktatási 
Kooperációs Akció Alapítvány, a Magyar-
Amerikai Fulbright Alapítvány, a British Council 
Hungary stb. részére az alapító okiratokban 
meghatározott feladatok támogatása. Külföldi 
egyetemeken vendégtanári álláshelyek 
biztosításához hozzájárulás. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

közalapítvány, civil szervezet, 
központi költségvetési szerv, 
köztestület, gazdasági társaság, 
európai részvénytársaság, 
egyesülés, európai gazdasági 
egyesülés, európai területi 
együttműködési csoportosulás, 
állami vállalat, állami 
gazdálkodó szerv, szövetkezet, 
európai szövetkezet, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, határon 
túli szervezet, külföldi személy 
vagy külföldi szervezet, 
jogszabály által jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet, köz- és felsőoktatási 
intézmény, EMMI igazgatása, 
Magyar Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

38 302924   2 Európai Uniós és nemzetközi 
oktatási és képzési programok 

Nemzetközi, európai uniós tagságból következő 
oktatási és képzési programok koordinálása. Az 
EU Erasmus+ programja, Európa a polgárokért, 
Europass, az Európai Felsőoktatási Térség 
megvalósítását támogató feladatok, Pestalozzi 
program, ACES (Academy of Central European 
Schools) program, Alumni for Europe, Kutatás és 
Fejlesztés és esélyegyenlőségi feladatok, CEEPUS 
(Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram), az 
EU oktatási szakpolitikáihoz kapcsolódó feladatok 
végrehajtása, szakmai projektek koordinálása, 
idegennyelv-oktatás fejlesztését célzó feladatok 
(pl. Európai Nyelvi Díj), az EMMI támogatásával 
benyújtott pályázatok nemzeti önrészének 
biztosítása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

Tempus Közalapítvány, 
Magyar Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

39 244289   5 Kétoldalú munkatervi 
feladatok 

          

40 295035    2 Kétoldalú kulturális 
munkatervi feladatok 

Hozzájárulás a stuttgarti Akademie Schloss 
Solitude és a budapesti József Attila Kör Irodalmi 
Egyesület közötti irodalmi ösztöndíjas 
csereprogram megvalósításához, amely német írók 
budapesti és fiatal magyar művészek rendszeres 
stuttgarti tartózkodását, alkotómunkáját teszi 
lehetővé. 

közalapítvány, civil szervezet kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

41 255912   10 Kulturális és oktatási 
szakdiplomáciai feladatok 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

42 295079    2 Kulturális 
szakdiplomáciai 
feladatok 

Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetközi 
kulturális szerződésekből fakadó feladatok 
ellátására, a nemzetközi kulturális megjelenések 
megvalósítására, valamint a nemzetközi kulturális 
egyezményekben vállalt kötelezettségek 
teljesítésére. Az előirányzat forrást biztosít a két- 
és többoldalú kulturális szakdiplomáciai feladatok 
megvalósítására, azon belül is a delegációk 
küldésével és fogadásával kapcsolatos kiadásokra. 
Részben a nemzetközi egyezményekben vállalt 
kötelezettségek teljesítésére, részben az 
egyezményekben nem szereplő, de a korábbi 
években megkezdett és jó tapasztalatokkal 
rendelkező programok folytatására is fedezetet 
nyújt, ezzel is erősítve a magyar kultúra 
sokszínűségének bemutatását külföldön. 

központi költségvetési szerv, 
köztestület, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, civil szervezet, 
közalapítvány, egyházi jogi 
személy, (nonprofit) gazdasági 
társaság, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

43 255989  9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok           

44 264234   6 EU-tagságból eredő 
együttműködések 

          

45 295080    2 EU-tagságból eredő 
kulturális 
együttműködések 

Az előirányzat biztosítja a tagállamként való 
működés teljesítéséhez és az uniós 
döntéshozatalban való részvételhez kapcsolódó 
költségek fedezetét. 
Az EU kulturális együttműködéseiben való 
részvétel keretében az európai jelentőségű, 
nemzetközi együttműködésben létrejövő kulturális 
programok megvalósítását támogató Kreatív 
Európa programban való hazai részvétel 
biztosítása. A program hazai végrehajtásának 
koordinálása 2014-től a Kreatív Európa Nonprofit 
Kft. feladata, amelyhez az előirányzat – a Magyar 
Nemzeti Filmalap Zrt-vel kötött együttműködési 
megállapodás alapján – támogatást biztosít. 

(nonprofit) gazdasági társaság  kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

46 285189   8 Európai uniós programok 
előfinanszírozása 

Az előirányzat az Európai Unió finanszírozásával 
megvalósuló programok előkészítési, 
megvalósítási folyamatához biztosít 
visszatérítendő támogatást az uniós forrás (előleg) 
beérkezéséig.  

közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, jogszabály alapján 
jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

a kötelezettségvállalási 
dokumentumban 

meghatározottak szerint 
(előleg, illetve az 

elszámolás után érkező 
uniós támogatás 

visszafizetése után) 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

47 256078  11 Kulturális feladatok és szervezetek 
támogatása 

          

48 295102   1 Filmszakmai támogatások Az előirányzat biztosítja az „art” besorolású mozik 
működésének támogatását, valamint az „art” 
minősítésű filmalkotások forgalmazásának 
támogatását pályázati kiírás útján a mozgóképről 
szóló 2004. évi II. törvény 17. §-a alapján; a hazai 
és nemzetközi filmfesztiválok megvalósításának 
támogatását; valamint a filmszakmai szervezetek 
alapító okiratban meghatározott feladatainak, 
szakmai tevékenységének és működésének 
támogatását, valamint a filmalkotások 
akadálymentesítésének támogatását a vakok, a 
gyengénlátók illetve a siketek oktatáshoz, 
művelődéshez történő minél szélesebb körű 
hozzáférésének elősegítése érdekében. 

helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv, jogi 
személyiségű társaság, 
egyesület, alapítvány, 
gazdasági társaság, létesítő 
okiratuk szerint filmszakmai és 
előadó-művészeti szervezetek, 
egyéni cég, határon túli előadó-
művészeti szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 
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16. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

49 351695   2 A KOGART támogatása Az előirányzat a Kovács Gábor Művészeti 
Alapítvány programjainak megvalósítására, 
továbbá az Alapítvány gyűjteményének 
bemutatására alkalmas ingatlan üzemeltetésének 
biztosítására szolgál. 

civil szervezet, gazdasági 
társaság 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

50 297435   3 Az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark 
támogatása 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
Nonprofit Kft. fenntartásában levő Emlékpark 
megújítására, működtetésére és egyéb szakmai 
programjaira szolgál a támogatás. 

(nonprofit) gazdasági társaság kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

51 338328   17 Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem (Zeneakadémia) 
történeti orgonáinak 
restaurálása 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem történeti 
orgonáinak restaurálásához nyújtott támogatás. 

központi költségvetési szerv kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 

52 338506   18 Zeneakadémia 
működésének kiegészítő 
támogatása 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
működéséhez nyújtott kiegészítő támogatás. 

központi költségvetési szerv kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 

53 341240   20 A 2015. évi Milánói 
Világkiállításon való 
részvételhez kapcsolódó 
feladatok 

A 2015. évi Milánói Világkiállítással kapcsolatos 
magyarországi és külföldi rendezvényszervezés, 
kulturális, tudományos, szakmai programok 
lebonyolítása, a programok végrehajtásához 
szükséges bemutatók teljes körű megszervezése, 
logisztika, utazásszervezés, catering szolgáltatások 
és gasztronómiai események teljes körű 
lebonyolítása, éttermi rész kialakítása és 
működtetése, marketing és PR kommunikáció, 
projektmenedzsment, arculat tervezés és 
kivitelezés, honlap tervezés és kivitelezés, honlap 
tartalommenedzsment, social media menedzsment, 
kampányok szervezése, hirdetések kezelése, 
reklámanyagok készítése, partnertalálkozók 
szervezése, médiamenedzsment, tájékoztató és 
sajtóanyagok írása és kivitelezése, művészi 
alkotások tervezése és kivitelezése, a szükséges 
speciális infrastruktúra, tárgyi eszközök 
biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv 
(pl: EMMI Igazgatása), 
köztestület, gazdasági társaság, 
egyesülés, európai gazdasági 
egyesülés, állami vállalat, 
egyéb állami gazdálkodó szerv, 
egyes jogi személyek vállalata, 
leányvállalat, vízgazdálkodási 
társulat, erdőbirtokossági 
társulat, helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, határon 
túli személy, határon túli 
szervezet, külföldi személy 
vagy külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

54 256167  12 Közkultúra, kulturális 
vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 

          

55 271478   7 Közkultúra, kulturális 
vidékfejlesztés és nemzetiségi 
kultúra támogatása 

          

56 295124    1 Közgyűjteményi 
szakmai feladatok - 
közgyűjtemények 
nemzeti értékmentő 
programja 

Az előirányzat biztosítja az Országos 
Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) 
működtetését, amely lehetővé teszi az országos 
könyvtárközi kölcsönzés színvonalas, gyors 
lebonyolítását mind az eredeti, mind a másolt 
dokumentumok esetében; az egyházi levéltárakban 
található örökségi értékek megőrzését, valamint 
levéltárak szakmai programjainak támogatását, a 
modellértékű közgyűjteményi kezdeményezések, 
valamint egyéb közgyűjteményi értékmentő 
feladatok támogatását, díjakhoz kapcsolódó 
támogatást; valamint a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
működtetésének támogatását. 

központi költségvetési szerv, 
köztestület, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, (nonprofit) gazdasági 
társaság, egyházi jogi személy, 
civil szervezetek, 
közalapítványok, 
közgyűjtemények, könyvtárak, 
muzeális intézmények 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

57 295135    2 Közművelődési 
szakmai feladatok 

Az előirányzat nyújt fedezetet a közösségi és 
társadalmi részvétel fejlesztésével, a hagyományos 
közösségi kulturális értékek gondozásával, az 
egész életre kiterjedő tanulással és amatőr 
művészetekkel, valamint a kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés támogatásával kapcsolatos 
feladatok ellátására, az országos jelentőségű 
amatőr művészeti és népművészeti elismerések és 
az azokhoz kapcsolódó rendezvények 
támogatására, továbbá a Sikeres Magyarországért 
program részeként a 2005. és 2006. évi 20 éves 
futamidejű Közkincs Hitelprogramban támogatott 
kedvezményezettek éves kamat- és tőketörlesztés 
támogatására, valamint az EUROPA CANTAT 
2015. PÉCS kórusfesztivál rendezési jogának 
elnyerése esetén szükséges kormányzati 
intézkedésekről szóló 1057/2012. (III. 9.) Korm. 
határozatban foglaltak szerint az Európa Cantat 
Pécs 2015 kórusfesztivál és az 1903/2013. (XII. 
5.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Womex 
világzenei vásár 2015-ös budapesti 
megrendezéséhez szükséges feladatok ellátásának 
támogatására  

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, (nonprofit) gazdasági 
társaság, határon túli 
intézmény, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, határon 
túli személy, határon túli 
szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

a kötelezettségvállalási 
dokumentumban 

meghatározottak szerint   

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

58 342717    6 „Itthon vagy – 
Magyarország 
szeretlek” 
programsorozat 
támogatása 

Az Itthon vagy - Magyarország szeretlek kulturális 
program lebonyolításához a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1564/2013. (VIII. 16.) Korm. határozat alapján a 
kultúrát érintő támogatás keretén belül állami és 
önkormányzati múzeumokba történő belépés 
ingyenessé tételéből adódó kompenzációs költség 
biztosítása, valamint a köznevelést érintő 
támogatások keretén belül a középfokú oktatási 
intézmények számára lehetőség biztosítása 
öregdiák találkozók szervezésére. 

magyarországi állami és 
önkormányzati múzeumok; 
állami, illetve nem állami, 
középfokú oktatási intézményt 
fenntartók 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

59 264390   8 PANKKK – Program a 
Nemzeti Kortárs Könnyűzenei 
Kultúráért 

Az előirányzat forrást biztosít a fiatal, amatőr 
zenészek megjelenését lehetővé tevő 
klubkoncertek megszervezéséhez, hazai élő 
könnyűzenei tehetségkutató versenyek 
rendezéséhez, kiadott nagylemezzel nem 
rendelkező hazai zenekarok első lemezeinek 
részfinanszírozásához, hazai zenekarok külföldi 
koncertjeinek, turnéinak, promóciós 
kampányainak, egyéb export kötődésű 
projektjeinek támogatásához. 

kulturális civil szervezetek, 
vállalkozások, társulások, 
közművelődési intézmények, 
illetve ezek fenntartói 

pályázati úton biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

60 256245  13 Művészeti tevékenységek           
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18. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

61 271489   4 Művészeti tevékenységek és 
egyéb fejezeti feladatok 
támogatása  

Az előirányzat az előadó-művészeti és 
alkotóművészeti tevékenységek ellátására, továbbá 
a kedvezményes könyvszakmai kamattámogatás 
program támogatására, az ágazatközi 
programpályázatok megvalósítására, valamint a 
mindenkori magyar kulturális életet meghatározó 
hazai és nemzetközi viszonylatban emblematikus 
jelentőségű személyiségek kiemelkedő kulturális 
tevékenységével összefüggő vallási, kegyeleti 
kiadások fedezetére (felújítás, áthelyezés, 
létesítés) szolgál. 

központi költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, jogi személyiségű 
társaság, civil szervezet, 
(nonprofit) gazdasági társaság, 
létesítő okiratuk szerint előadó-
művészeti és alkotóművészeti 
szervezetek, egyéni cég, 
határon túli előadó-művészeti 
és alkotóművészeti szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet, egyházi jogi 
személy, határon túli egyház, 
határon túli szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

62 284867   5 Előadóművészeti törvény 
végrehajtásából adódó 
feladatok (működési és 
művészeti pályázatok) 

Hazai és határon túli előadó-művészeti 
szervezetek támogatása az alábbiak szerint:  
62.1. az Emtv. 19. §-a és 20. § (3) bekezdése 

alapján nemzeti előadó-művészeti 
szervezetnek vagy kiemelt előadó-
művészeti szervezetnek nem minősülő 
színházak, balett- és táncegyüttesek, 
zenekarok és énekkarok szakmai 
programmegvalósításának és működésének 
támogatása pályázat útján: 
62.1.1. Minősítéssel nem rendelkező 

színházak és táncegyüttesek 
támogatása 

62.1.2. Minősítéssel nem rendelkező 
zenekarok és énekkarok támogatása 

62.2. az Emtv. 21. § (1) bekezdése alapján 
kiemelt művészeti célok megvalósításának 
támogatása pályázat útján: 
62.2.1. Kiemelt művészeti célok – színház, 

táncegyüttes támogatása 
62.2.2. Kiemelt művészeti célok – 

zenekarok, énekkarok támogatása 
62.3. az Emtv. 21. § (1) bekezdése alapján 

további kiemelt művészeti célok eseti 
pályázati támogatása. 

központi költségvetési szerv, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv, jogi 
személyiségű társaság, 
egyesület, alapítvány, 
(nonprofit) gazdasági társaság, 
létesítő okiratuk szerint előadó-
művészeti szervezetek, egyéni 
cég, határon túli előadó-
művészeti szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb szervezet 

pályázati úton biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

Nemzeti 
Kulturális Alap 
Igazgatósága 

– – 

63 298235   7 A Nemzet Színésze cím 
támogatása 

Az előirányzat hozzájárul a Nemzet Színésze 
címet viselő művészek (legfeljebb 12 fő) számára 
a címmel együtt járó, őket életük végéig megillető 
díjnak a Nemzeti Színház Zrt. által történő 
folyósításához. 

(nonprofit) gazdasági társaság 
(Nemzeti Színház Zrt.) 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

64 331606   9 Közkönyvtári kölcsönzési 
jogdíjak 

Az előirányzat támogatást nyújt a közkönyvtári 
kölcsönzési jogdíjak kifizetéséhez és ennek 
költségeihez. 

egyesület (bejegyzett közös 
jogkezelő szervezet), központi 
költségvetési szerv 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

65 302180   10 Művészeti nyugdíjsegélyek 
megtérítése 

A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által 
folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) 
Korm. rendelet alapján művészeti nyugdíjsegélyek 
kifizetése az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóságon keresztül. 

központi költségvetési szerv 
(Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság) 

kérelem alapján – részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

66 343339   11 A Budapesti Tavaszi 
Fesztivál és a Budapesti Őszi 
Fesztivál megrendezésének 
támogatása 

A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi 
Fesztivál (Café Budapest) megrendezésének 
támogatása az 1855/2014. (XII.30.) Korm. 
határozattal módosított 1540/2013. (VIII. 15.) 
Korm. határozat alapján. 

Az 1855/2014. (XII.30.) Korm. 
határozattal módosított 
1540/2013. (VIII. 15.) Korm. 
határozatban nevesített 
szervezetek (gazdasági 
társaság) 

Korm. határozat 
alapján 
kérelem alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

67 343340   12 Egyéb színházi támogatások Az előirányzat hozzájárulást biztosít egyes 
színházi és táncművészeti tevékenységet folytató 
előadó-művészeti szervezetek létesítő okirat 
szerinti tevékenységének megvalósításához. 

gazdasági társaság, civil 
szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

68 228653  14 A kábítószer-fogyasztás 
megelőzésével kapcsolatos feladatok 

A kábítószer-probléma kezelése érdekében 
készített Nemzeti Drogellenes Stratégia céljainak 
megvalósítása, a droghasználat megelőzése 
univerzális, célzott és javallott prevenciós 
programok támogatása különböző színtereken 
(család, iskola, gyermekvédelmi 
intézményrendszer, internet, büntető-
igazságszolgáltatás, munkahely) komplex és a 
helyi közösségi résztvevők együttműködésén 
alapuló programok által. A Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumok – helyi szintű szakmai 
konzultációs munkacsoportok – működésének 
támogatása a helyi stratégiák elkészítése, 
megvalósításának biztosítása érdekében. A 
szenvedélybetegek felépülési folyamatának 
támogatása, az ellátórendszer (egészségügyi és 
szociális) kiegészítő működési támogatása és a 
különböző szakmai fejlesztési igények 
megvalósulásának biztosítása által. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, gazdasági társaság, 
egyházi jogi személy, társulás, 
egyéni vállalkozó, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb szervezet, 
Magyar Államkincstár 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

69 228664  15 Gyermek és ifjúsági szakmai 
feladatok 

          

70 279845   3 Ifjúságpolitikai feladatok 
támogatása 

          

71 277190    1 Gyermek és ifjúsági 
célú pályázatok 

Az előirányzat célja gyermek és ifjúsági táborok, 
programok és rendezvények támogatása. 

civil szervezetek, gazdasági 
társaságok, önkormányzatok, 
egyházi jogi személy, határon 
túli ifjúsági szervezetek 

pályázati úton biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

72 277201    2 Gyermek és ifjúsági 
szakmafejlesztési célok 

Az előirányzat hozzájárul az ifjúságpolitika hosszú 
távú társadalmi céljait meghatározó „Nemzeti 
Ifjúsági Stratégia 2009–2024” című stratégiai 
program (NIS) végrehajtásához. Az intézkedések 
végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőseit a 
NIS-hez kapcsolódó, a Kormány által elfogadott 
mindenkori rövid távú cselekvési tervek 
határozzák meg. Az előirányzat biztosítja a 
Magyar Ifjúsági Konferencia működtetésének 
költségeit is. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében 
felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

civil szervezetek, gazdasági 
társaságok, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, egyházi jogi személy, 
határon túli ifjúsági 
szervezetek, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint  

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

73 343351    3 Báthory István 
Magyar-Litván 
Együttműködési Alap 

A Magyarország Kormánya és a Litván 
Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István 
Magyar-Litván Együttműködési Alapról szóló 
227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet alapján a 
magyar és litván, 13-30 év közötti fiatalok közötti 
baráti együttműködés támogatása a fiatal 
nemzedékek közötti kapcsolatok kialakítását és 
baráti viszony építését célzó ifjúsági 
együttműködési programok, a magyar és litván 
fiatalok közötti kulturális együttműködést, illetve 
a toleranciát és egymás jobb megismerését 
elősegítő információs programok, valamint a 
demokráciához, a demokratikus elvek 
alkalmazásához és az állampolgári neveléshez 
kapcsolódó programok és kezdeményezések jobb 
megismerését előmozdító ifjúsági és módszertani 
találkozók által.  

civil szervezet, közalapítvány, 
(nonprofit) gazdasági társaság, 
egyházi jogi személy, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet 

pályázati úton biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat  

– igénybe vehető – 

74 031831    4 Gyermek és Ifjúsági 
Alapprogram 
támogatása 

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási 
céljait a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti 
Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint 
az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok 
ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi 
LXIV. törvény 4. § (1) bekezdés a)-k) pontja 
határozza meg. Az előirányzat biztosítja a határon 
túli ifjúsági szervezetek működésének támogatását 
is. 

civil szervezet, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, 
közalapítvány, egyházi jogi 
személy, gazdasági társaság, 
országos sportági 
szakszövetség, sportszövetség, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet, határon túli szervezet 

pályázati úton biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat  

Nemzeti Család- 
és 

Szociálpolitikai 
Intézet 

– – 

75 348762    5 Új Nemzedék 
Központ Nonprofit 
Közhasznú Kft. 
támogatása 

Az előirányzat célja az Új Nemzedék Központ 
Nonprofit Közhasznú Kft. és az általa működtetett, 
országos (19 megyében és Budapesten is működő) 
Kontakt Pont hálózat működésének biztosítása, 
ifjúsági célú kampányok és rendezvények 
előkészítése és lebonyolítása; szakmai, 
módszertani anyagok előkészítése. 

gazdasági társaság kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

76 265501  16 Szociális szolgáltatások és egyéb 
szociális feladatok támogatása 

          

77 271256   1 Szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások fejlesztése, 
szakmai feladatok támogatása 

A szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez 
kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi 
tevékenységek végzése, programok, pályázati 
programok, képzések, szakértői díjak, kiadványok, 
rendezvények szervezetek támogatása.  
Falu- és tanyagondnoki szolgálatok működését 
szakmailag fejlesztő és koordináló non-profit 
szervezetek támogatása. A szolgáltatás területi 
működését felügyelő, fejlesztő szervezeti hálózat 
működésének támogatása.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvényben előírt egyházi 
módszertani feladatok ellátásához támogatás 
biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi jogi 
személy, gazdasági társaság, 
egyesülés, állami vállalat, 
egyéb állami gazdálkodó szerv, 
egyes jogi személyek vállalata, 
leányvállalat, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

78 348673   3 Család- és ifjúságügyi 
fejlesztések, szolgáltatások és 
programok támogatása 

Az előirányzat a család- és ifjúságügyi 
rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási 
tevékenységek, programok, szolgáltatások, 
korszerű felszerelések, eszközök beszerzését 
finanszírozza. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi jogi 
személy, gazdasági társaság, 
egyesülés, állami vállalat, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, határon 
túli személy, határon túli 
szervezet, jogszabály alapján 
jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, társulás, 
Magyar Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

79 296513   6 Családpolitikai Programok Forrás biztosítása a népesedés és a családügy, 
valamint a férfiak és nők egyenlősége területén 
megvalósuló, a családokat erősítő, a népesedési 
folyamatokat befolyásoló, a nők helyzetének 
javítását, a család és munka összeegyeztetését 
szolgáló különféle cselekvési, modellkísérleti, a 
családbarát közgondolkodást erősítő szakmai 
programok és akciók végrehajtásához, valamint a 
családok érdekképviseletét ellátó szervezetek, 
határon túli családszervezetek koordinálásával 
foglalkozó civil szervezetek támogatásához. 
Az előirányzat fedezetet biztosít az Idősbarát 
Önkormányzat Díj és az idősügyi programok 
támogatására, az idősebb generációt célzó 
pályázatok nyerteseinek díjazására, nemzedékek 
közötti programok támogatására, idősügyi 
rendezvények lebonyolítására. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi jogi 
személy, gazdasági társaság, 
egyesülés, állami vállalat, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, határon 
túli személy, határon túli 
szervezet, jogszabály alapján 
jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, társulás, 
Magyar Államkincstár  

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

80 296524   7 Családpolitikai célú 
pályázatok 

Pályázati úton támogatásban részesíti azokat a 
családok érdekében tevékenykedő, valamint a 
férfiak és nők egyenlőségével foglalkozó 
szervezeteket és munkáltatókat, amelyek a 
családok jólétét növelő, a nők helyzetén javító 
gyakorlati szolgáltatásaikkal és különféle 
programjaikkal hozzájárulnak a családbarát 
foglalkoztatás és közgondolkodás 
népszerűsítéséhez és a családbarát társadalom 
megteremtéséhez és fenntartásához. Támogatja 
azokat a magánszemélyeket, akik a családot 
népszerűsítő irodalmi művet vagy fotót küldenek a 
pályázat keretében. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság, egyesülés, 
helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, állami 
vállalat, egyéb állami 
gazdálkodó szerv, magyar 
állampolgárok, Magyar 
Államkincstár 

pályázati úton biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

81 348684   8 Család- és ifjúságügyi 
szolgáltatások fejlesztése, 
szakmai feladatok támogatása 

Kutatások, adatgyűjtések, szakmai programok 
egyedi támogatása. 
A Karitatív Tanács tagszervezetei által koordinált 
márkátlanítási, valamint egyéb felmerülő feladatok 
megvalósításának támogatása. 

civil szervezet, központi 
költségvetési szerv, belső 
egyházi jogi személy 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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22. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

82 243145  17 Egyes szociális pénzbeli 
támogatások 

          

83 059811   1 Gyermekvédelmi Lakás Alap A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
alapján a nevelésbe vételből a nagykorú válással 
kikerült fiatal felnőttek számára megállapított 
otthonteremtési támogatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat, továbbá az előirányzat 
felhasználásához kapcsolódó kincstári díjat és 
pénzügyi tranzakciós illetéket, valamint a 
postaköltséget tartalmazza. 

egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

84 258545   6 Mozgáskorlátozottak szerzési 
és átalakítási támogatása 

A személygépkocsi szerzési és átalakítási, egyéb 
jármű szerzési támogatás a mozgáskorlátozott 
személyek közlekedésének elősegítésére biztosít 
támogatást. E támogatásokra való jogosultságot a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet határozza meg, míg a támogatásban 
részesíthetők száma évente kerül megállapításra. 
Tartalmazza a postai szolgáltatási díj fedezetét. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
gazdasági társaság, Magyar 
Államkincstár  

kérelem alapján – részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

85 243156   7 GYES-en és GYED-en lévők 
hallgatói hitelének célzott 
támogatása 

Az előirányzat tartalmazza a GYES-en, GYED-en 
lévők hallgatói hitele esetében a törlesztési 
kötelezettség szünetelése időszakában nyújtott 
célzott és teljes kamattámogatás összegét. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
gazdasági társaság, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján – részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat  

– – – 

86 268990  18 Gyermekvédelmi szolgáltatások 
fejlesztése 

Gyermekvédelmi szakellátási intézmények, 
nevelőszülői hálózatok, javítóintézetek fejlesztése, 
egyes módszertani feladatok ellátása, 
fejlesztéseket megalapozó felmérések készítése, a 
különleges és speciális gyermekotthonok, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálatok, javítóintézetek, 
illetve gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatást végző szervezetek innovatív 
programjainak támogatása, valamint 
önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi és 
szakmai szervezetek szakmafejlesztési céljainak 
támogatása.  
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, központi 
költségvetési szerv, egyházi 
jogi személy, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, határon túli szervezet, 
Magyar Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

87 266190  19 Szociális célú humánszolgáltatások           
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

88 244201   1 Szociáliscélú nem állami 
humánszolgáltatások 
támogatása 

Az előirányzat az egyházi és más nem állami 
fenntartású szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi intézmények működési 
kiadásainak támogatására szolgál. A támogatás 
igénylésének, folyósításának, elszámolásának és 
ellenőrzésének rendjét az egyházi és nem állami 
fenntartású szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. 
(XII. 18.) Korm. rendelet határozza meg. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság, egyesülés, 
állami vállalat, egyéb állami 
gazdálkodó szerv, egyes jogi 
személyek vállalata, 
leányvállalat, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján – részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

89 281334   4 Támogató szolgáltatások, 
közösségi ellátások, utcai 
szociális munka, krízisközpont 
és a Biztos Kezdet Gyerekház 
finanszírozása 

A pályázati úton 3 éves befogadásra került 
támogató szolgálatokat, közösségi ellátásokat 
működtető szolgáltatók, továbbá  az utcai szociális 
munka szolgálatok és a krízisellátás támogatása, 
továbbá a Biztos Kezdet Gyerekház  program 
pályázati úton történő támogatása.  
A finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és 
a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről 
szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
szabályozza.  
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi jogi 
személy, gazdasági társaság, 
egyesülés, állami vállalat, 
egyéb állami gazdálkodó szerv, 
egyes jogi személyek vállalata, 
leányvállalat, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet, Magyar 
Államkincstár 

pályázati úton biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

Nemzeti 
Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal 

– – 

90 266201   5 Szociális szolgáltatások 
kiegészítő támogatása 

A tartós bentlakásos intézményben ápolt idősek 
ápoló, gondozó tevékenységének minőségjavítását 
célzó kiegészítő támogatás. 

Önkormányzat, egyházi jogi 
személy, egyházi fenntartású 
intézmény 

pályázati úton – részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

91 343640   7 Szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 
ellátási szerződésekkel történő 
finanszírozása 

Az előirányzat a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság által már megkötött, és jövőben 
kötendő szerződéseinek egyedi támogatás 
forráskeretét biztosítja. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi jogi 
személy, gazdasági társaság, 
egyesülés, állami vállalat, 
egyéb állami gazdálkodó szerv, 
egyes jogi személyek vállalata, 
leányvállalat, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 
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24. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

92 346473   8 Szociális humánszolgáltatók 
részére biztosított szociális- és 
gyermekvédelmi ágazati pótlék 

Az előirányzat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendelet alapján elrendelt, a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket 
fenntartó nem állami, nem önkormányzati 
szervezetek részére bevezetésre került szociális 
ágazati pótlék, valamint kiegészítő ágazati pótlék 
kifizetéséhez biztosít fedezetet.  
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság, egyesülés, 
állami vállalat, egyéb állami 
gazdálkodó szerv, egyes jogi 
személyek vállalata, 
leányvállalat, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

93 349140   9 Állami és köztestületi 
szociális intézmények részére 
biztosított ágazati pótlék 

Az előirányzat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendelet alapján elrendelt, a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeket 
fenntartó központi, köztestületi költségvetési 
szervezetek részére bevezetésre került szociális 
ágazati pótlék, valamint kiegészítő ágazati pótlék 
kifizetéséhez biztosít fedezetet. 

központi költségvetési szerv, 
köztestületi költségvetési szerv 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 

94 255667  20 Társadalmi kohéziót erősítő 
tárcaközi integrációs szociális 
programok 

          

95 294613   3 Család, esélyteremtési és 
önkéntes házak, továbbá egyéb 
esélyteremtési programok 
támogatása 

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak 
Hálózat szakmai koordinálásával, a hálózat 
fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, a 
Hálózat működtetése az ország 19 megyéjében és 
a fővárosban. 
A kapcsolati erőszak áldozatait befogadó, a 
krízisellátó-rendszerhez tartozó Titkos Ház 
működtetése, a krízisellátó rendszer hálózati 
fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása. 
Az emberkereskedelem és prostitúció áldozatai 
számára biztonságos elhelyezést és komplex 
szolgáltatásokat nyújtó Átmeneti Szállás (Shelter) 
működtetése.  
A kapcsolati/emberkereskedelmi áldozattá válás 
megelőzése érdekében szemléletformáló és 
prevenciós programok támogatása.  
A Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglalt 
célkitűzések végrehajtása.  
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet, egyházi jogi 
személy, Magyar Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

96 281367   6 Fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő 
programok támogatása 

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ Egyezmény, illetve az Országos 
Fogyatékosügyi Program végrehajtása keretében 
az érintettek önálló életvitelét segítő programok, a 
fogyatékos személyek érdekében végzett 
hiánypótló szolgáltatások költségvetési 
támogatása.  
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, központi 
költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, közalapítvány, 
köztestület, egyházi jogi 
személy, egyesülés, állami 
vállalat, helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, határon 
túli személy, határon túli 
szervezet, jogszabály alapján 
jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, társulás, 
Magyar Államkincstár 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

97 298246   8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás 
és elemi látás rehabilitáció 
támogatása 

Fogyatékos személyek részére jelnyelvi 
tolmácsszolgáltatást vagy elemi látásrehabilitációs 
szolgáltatást egységes szakmai sztenderdek 
alapján nyújtó szervezetek teljesítmény-alapú 
finanszírozása, kérelem alapján fogyatékosságügyi 
szakmai program támogatása.  
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, központi 
költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, közalapítvány, 
köztestület, egyházi jogi 
személy, egyesülés, állami 
vállalat, helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, határon 
túli személy, határon túli 
szervezet, jogszabály alapján 
jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, társulás, 
Magyar Államkincstár 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

98 304168   12 Hajléktalanokhoz 
kapcsolódó közfeladatok 
ellátása 

A jogszabályban meghatározott hajléktalan-ellátó 
intézmények kiegészítő feladatainak pályázat útján 
történő támogatása: intézmények felújítási 
kiadásaihoz való hozzájárulás, szolgáltatások 
fejlesztése, kiegészítő/programok költségeihez, 
valamint téli krízisidőszak megnövekedett 
feladatainak ellátásához támogatás nyújtása, 
továbbá a lebonyolítási díj fedezete. Működési 
költség és támogatás biztosítása a hajléktalanság 
problémájának leküzdését szolgáló, a hajléktalan 
ellátást kiegészítő programok kivitelezéséhez, 
speciális hajléktalan feladatok, továbbá a 
hajléktalan embereket ellátó intézményrendszerrel 
kapcsolatos feladatok ellátásához. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi jogi 
személy, állami vállalat, egyéb 
állami gazdálkodó szerv, 
szövetkezet, lakásszövetkezet, 
európai szövetkezet, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, társulás, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb szervezet, 
gazdasági társaság, 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 
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26. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

99 304157   13 Autista otthonok, értelmi 
sérült és halmozottan 
fogyatékosokat ellátó 
lakóotthonok támogatása 

Fogyatékos személyeket ellátó otthonok kiegészítő 
támogatása. 

civil szervezet, gazdasági 
társaság, egyéb állami 
gazdálkodó szerv, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb szervezet, 
gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

100 263456  21 PHARE Programok           

101 237055   4 HU-9904-01 (Halmozottan 
hátrányos helyzetű fiatalok 
társadalmi integrációja) 

          

102 237077    2 Hazai 
társfinanszírozás HU-
9904-01 (Halmozottan 
hátrányos helyzetű 
fiatalok társadalmi 
integrációja) 

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos 
helyzetű és kiemelten a roma fiatalok általános 
iskolai lemorzsolódásnak csökkentését célzó 
intézkedésekhez, középfokú iskoláztatásukat 
segítő felzárkóztató programokhoz, továbbá a 
tehetséges roma tanulók támogatásával a fiatalok 
felsőoktatásba való bekerülésének segítéséhez. 

költségvetési szervek, nevelési-
oktatási intézmények 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

103 246523   5 A képzésből a munka 
világába történő átmenet 
támogatása 

          

104 240634    1 Phare támogatás (HU 
0008-02) 

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos 
helyzetű és kiemelten a roma fiatalok általános 
iskolai lemorzsolódásnak csökkentését célzó 
intézkedésekhez, középfokú iskoláztatásukat 
segítő felzárkóztató programokhoz, továbbá a 
tehetséges roma tanulók támogatásával a fiatalok 
felsőoktatásba való bekerülésének segítéséhez. 

költségvetési szervek, nevelési-
oktatási intézmények 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

105 246534   6 Halmozottan hátrányos 
helyzetű fiatalok társadalmi 
integrációja II 

          

106 242812    1 Phare forrás 
(Halmozottan 
hátrányos helyzetű 
fiatalok társadalmi 
integrációja II) 

Az előirányzat roma közösségi házak és 
információs központok létrehozásának, hátrányos 
helyzetű, elsősorban roma gyermekek iskolai 
integrációját segítő pedagógiai programok 
fejlesztésének, adaptálásának és alkalmazásának, 
továbbá romológiai tanulmányok és képzések 
bevezetésének támogatásával hozzájárul a 
szociálisan hátrányos helyzetű, elsősorban roma 
lakosság integrációjának elősegítéséhez, 
esélyegyenlőségének megteremtéséhez. 

költségvetési szervek, nevelési-
oktatási intézmények 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

107 242823    2 Hazai 
társfinanszírozás 
(Halmozottan 
hátrányos helyzetű 
fiatalok társadalmi 
integrációja II) 

Az előirányzat roma közösségi házak és 
információs központok létrehozásának, hátrányos 
helyzetű, elsősorban roma gyermekek iskolai 
integrációját segítő pedagógiai programok 
fejlesztésének, adaptálásának és alkalmazásának, 
továbbá romológiai tanulmányok és képzések 
bevezetésének támogatásával hozzájárul a 
szociálisan hátrányos helyzetű, elsősorban roma 
lakosság integrációjának elősegítéséhez, 
esélyegyenlőségének megteremtéséhez. 

költségvetési szervek, nevelési-
oktatási intézmények 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

108 003056  22 Egészségügyi ágazati előirányzatok           
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

109 263978   2 Egészségügyi ellátási és 
fejlesztési feladatok 

Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi 
és egészségfejlesztési feladatok végrehajtásának 
támogatására szakmai szervezetek bevonásával, a 
közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók 
felhalmozott adósságának rendezéséhez, valamint 
az egészségügyi intézmények infrastrukturális 
fejlesztését célzó projektek megvalósításához. 

központi költségvetési szerv, 
egészségügyi köztestület, 
egyesület, alapítvány, 
közalapítvány, egyházi jogi 
személy, (nonprofit) gazdasági 
társaság 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

a kötelezettségvállalási 
dokumentumban 

meghatározottak szerint 

Áh-n kívüli, nem 
egyházi jogi 

személy: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

110 270801   3 Légimentés eszközpark 
bérlésével összefüggő kiadások 

Az előirányzat a 2014 októberében 5 darabról 7 
darabra bővülő számú osztrák helikopter bérleti 
díjának biztosítását szolgálja a Magyar Légimentő 
Nonprofit Kft. támogatásán keresztül. 

(nonprofit) gazdasági társaság 
(Magyar Légimentő Nonprofit 
Kft.) 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

111 349584   6 Nem központi fenntartású 
Egészségfejlesztési Irodák 
támogatása 

Az egészségügy prevenciós kapacitásainak 
megerősítéseként létrejövő Egészségfejlesztési 
Irodákban (EFI) cél és ezáltal feladat az 
egészséget szolgáló egyéni magatartásminták 
kialakítása, valamint fenntartása. Az EFI 
tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 
hatékony intervenciókat alkalmazva 
kockázatbecsléssel, állapotfelméréssel, 
életmódváltási programok megvalósításával 
személyes tanácsadási rendszeren keresztül 
támogatja klienseit. Az előirányzat 
felhasználásának célja a nem központi fenntartású 
EFI-k működésének támogatása. 

gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, többcélú kistérségi 
társulás 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

112 271889   13 Kisforgalmú gyógyszertárak 
működtetési támogatása 

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 
2006. évi XCVIII. törvény 41. §-a, valamint a 
járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, 
gyógyászati segédeszközök, és 
gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások 
elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. 
(VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. §-a és 6/D. §-a 
alapján működési célú támogatásra jogosult 
kisforgalmú gyógyszertárat működtető 
vállalkozások támogatása, valamint – figyelemmel 
arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény értelmében a költségvetési 
támogatási igények fedezetét a jogosultság 
keletkezési évének december 31-ét követő 5. év 
végéig biztosítani kell – a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) utólagosan 
benyújtott igénylések alapján a jogosultak számára 
nyújtandó működési célú támogatás fedezetének 
biztosítása. Az utólagosan jelentkező jogosultsági 
igények változó, előre nem tervezhető jellege 
miatt ezen igénylések teljesítésének rendje a NAV, 
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az EMMI 
között fennálló Együttműködési Megállapodásban 
kerül rendezésre. 
A támogatás csekély összegű (de minimis) 
támogatásnak minősül, amely az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet alapján nyújtható. 

közforgalmú gyógyszertárat 
működtető vállalkozás 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 
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28. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

113 343373   19 Patika hitelprogram 
kamattámogatása 

Az előirányzat biztosítja a közforgalmú 
gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány 
növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 
19.) Korm. rendelettel bevezetett Patika 
Hitelprogram fedezetét, amely alapján állami 
kamattámogatással kedvezményes kamatozású 
hitelre jogosult az a gyógyszerész, aki 
tulajdonhányadot kíván szerezni, vagy 
tulajdonhányadát kívánja növelni a hitelcéllal 
érintett gyógyszertárat működtető gazdasági 
társaságban. 

egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

114 302991   20 Egészségügyi szakképzési 
(rezidens) rendszer 
működésének támogatása 

A támogatott szakorvosjelöltek vonatkozásában az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési 
rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. 
rendelet alapján a szakorvosjelölt munkáltatójának 
folyósítandó, a képzésben részvétellel, valamint a 
foglakoztatással összefüggő támogatás fedezete. 

központi költségvetési szerv, 
(nonprofit) gazdasági társaság, 
önkormányzati egészségügyi 
szolgáltató, alapítvány, 
egyesület 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – igénybe vehető – 

115 343684   24 Egészségügyi intézmények 
rendkívüli támogatása 

Az előirányzat felhasználásának célja a XX. 
EMMI fejezet 10. cím 2. alcíméhez sorolt, az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
középirányítói jogkörébe tartozó egészségügyi 
intézmények, valamint rábízott vagyona részét 
képező részesedéssel működő gazdasági társaság 
használatában lévő ingatlanok/épületek, 
elhasználódott tárgyi eszközök – gépek, 
berendezések, orvosi műszerek, technikai 
eszközök, energetikai, épületgépészeti, 
informatikai berendezések – eredeti állagának 
helyreállítása, felújítása, korszerűsítése, illetve 
egyéb rendkívüli fenntartói támogatás, tulajdonosi 
hozzájárulás biztosítása. 

központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság (a XX. 
EMMI fejezet 10. cím 2. 
alcíméhez sorolt, az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ 
középirányítói jogkörébe 
tartozó egészségügyi 
intézmények és a rábízott 
vagyon részét képező 
részesedéssel működő 
gazdasági társaság) 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

a kötelezettségvállalási 
dokumentumban 

meghatározottak szerint   

– – igénybe vehető – 

116 338339  25 Felújítások központi támogatása, 
egyéb fejlesztési támogatások 

          

117 338340   1 Nem állami intézmények 
felújítása, beruházása 

Az előirányzatról kerül biztosításra a Gödöllői 
Premontrei Perjelség használatába kerülő 
ingatlanok ingatlanvételi, vagyonkezelési, 
felújítási-korszerűsítési és beruházási feladatainak, 
a Dunamelléki Református Egyházkerület Kárpát-
medencei Református Fiatalok Háza 
létrehozásának, a Győri Evangélikus 
Egyházközség Győri Insula Lutherana 
épületegyüttes rekonstrukciójának előkészítési 
feladatainak támogatása. 

egyházi jogi személy kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

118 344695   7 A szentendrei Pajor kúria 
felújítása, bővítése 

A szentendrei Ferenczy Múzeumnak otthont adó 
egykori Pajor-kúria épületének műemléki és 
funkcióbővítő rekonstrukciójához szükséges 
támogatás. 

helyi önkormányzati 
költségvetési szerv  

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

119 270312   10 Egyéb felújítási, fejlesztési 
támogatások  

Az előirányzat a támogatásban részesítendő 
szervezetek kisebb épület felújítási munkáinak 
elvégzésére, vis maior helyzetek okozta károk, 
valamint a folyamatos működést akadályozó 
műszaki meghibásodások elhárítására nyújt 
fedezetet. 

központi költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, gazdasági társaság 

kérelem alapján  biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

120 335784   11 A Budai Várban lévő 
Honvéd Főparancsnokság 
épületének felújítása 

Honvéd Főparancsnokság épületének részleges 
rehabilitációja. 

Várgondnokság Nonprofit Kft. kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

121 343406   15 MOME Campus - Kreatív 
Innovációs és Tudáspark 
kialakítása 

A Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakításához 
nyújtott támogatás: 3M - Műhelyház, 
Műteremház, Médiaház, Kutatóbázis- Akadémiai 
Épület-Főépület, Gondűző-Szintalatti beépítések - 
Zöld terület kialakítása. 

Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

122 343706   16 Klebelsberg kastély 
felújítása 

Az előirányzat biztosítja a Klebelsberg Kastély 
felújítás-átalakítás tervezési, előkészítési 
munkáinak támogatását, valamint hozzájárul a 
felújítás és a végleges természettudományos 
interaktív kiállítás kialakításának költségeihez. 
(Első ütemben az emlékszoba, kiállítótér, 
kutatóközpont és az ezeket kiszolgáló helyiségek 
kerülnek kialakításra, második ütemben 
parkrendezés, kerítésrekonstrukció, szálláshelyek 
kiállítótér, valamint a kiállítási eszközök kerülnek 
beszerzésre.) 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, civil szervezet, 
közalapítvány, gazdasági 
társaság, egyéb állami 
gazdálkodó szerv, központi 
költségvetési szerv, más fejezet 
irányítása alá tartozó 
intézmény, Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt,, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

123 343784   17 Dunamelléki Református 
Egyházkerület 
”Kárpátmedencei Református 
Fiatalok Háza” projektje 

Az előirányzat biztosítja a 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 
1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat alapján a 
Dunamelléki Református Egyházkerület 
„Kárpátmedencei Református Fiatalok Háza” 
projekt megvalósítását. 

egyházi jogi személy kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

124 343795   18 Tiszáninneni Református 
Egyházkerület ”Károlyi Gáspár 
program” 

Az előirányzat biztosítja a 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 
1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat alapján a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület „Károlyi 
Gáspár program” megvalósítását. 

egyházi jogi személy kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

125 343806   19 Győri Evangélikus 
Egyházközség Insula 
Lutherana fejlesztése 

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradványok egy részének 
felhasználásáról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 
1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat alapján az 
előirányzat biztosítja a Győri Evangélikus 
Egyházközség Insula Lutherana fejlesztésének 
megvalósítását. 

egyházi jogi személy kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – igénybe vehető – 

126 355006   22 Óvodai férőhelybővítés 
pályázat 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 7. § (1) bekezdés a)-h) pontjában felsorolt 
nevelési-oktatási intézmények beruházási 
feladatainak támogatása. 

helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzat által fenntartott 
nevelési-oktatási intézmény, 
fejezet irányítása alá tartozó 
költségvetési szerv 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

127 006156  26 Alapítványok, közalapítványok 
által ellátott feladatok és általuk 
fenntartott intézmények támogatása 

          

128 271434   1 Oktatási alapítványok, 
közalapítványok 

          

129 295357    2 Közalapítvány a 
Budapesti Német 
Nyelvű Egyetemért 

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű 
Egyetemért nemzetközi együttműködési 
megállapodás alapján jött létre és működik. 
Fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német 
Nyelvű Egyetemnek. Az előirányzat támogatást 
nyújt mind a Közalapítvány, mind az Egyetem 
működéséhez. 

közalapítvány kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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30. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

130 295479    14 Autizmus 
Alapítvány 

Az Autizmus Alapítvány az autista és autisztikus 
gyermekek és serdülők speciális habilitációs és 
rehabilitációs kezeléséhez, fejlesztéséhez, 
neveléséhez, oktatásához és munkára való 
felkészítéséhez nyújt támogatást közvetlenül az 
Alapítvány Módszertani Központjának 
intézményei (Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézménye, Ambulanciája, Kognitív 
Pszichológiai Labor, Terápiás Centrum, Nappali 
Ellátást Nyújtó Szociális Intézmény, Felnőtt Klub) 
útján. 

Autizmus Alapítvány kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

131 295657    19 Határon túli magyar 
felsőoktatási 
intézmények 
támogatása 

Az előirányzat célja a határon túli magyar 
értelmiség utánpótlásának biztosítása érdekében a 
határon túli magyar felsőoktatás intézményei 
működésének támogatása, fejlesztése, beruházások 
finanszírozása, ösztöndíjprogramok biztosítása, 
valamint azok lebonyolítása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

határon túli és magyarországi 
felsőoktatási intézmények, 
alapítványi fenntartású határon 
túli felsőoktatási intézmények, 
határon túli magyar 
felsőoktatást támogató, illetve 
határon túli magyar 
felsőoktatási intézmények 
működését elősegítő 
magyarországi és határon túli 
alapítványok, civil szervezetek, 
Magyar Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

132 270234   2 Kulturális alapítványok, 
közalapítványok 

          

133 271445    10 Egyéb kulturális 
alapítványok működési 
és programtámogatása 

Előadó-művészeti, alkotóművészeti és múzeumi 
célú kulturális alapítványok alapító okiratban 
meghatározott feladatainak és működésének 
támogatása. 
Kulturális, közösségi alapú társadalom- és 
gazdaságfejlesztő munkát végző alapítványok, 
továbbá a kulturális, közösségi alapú társadalom- 
és gazdaságfejlesztő munkát végző szervezetek, 
intézmények számára szakmai-módszertani 
fejlesztő szolgáltatásokat biztosító alapítványok 
támogatása; a népművészeti és amatőr művészeti 
alapítványok támogatása;. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

alapítványok, közalapítványok, 
Magyar Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

134 297468    12 Trianon Múzeum 
Alapítvány (Várpalotai 
Trianon Múzeum) 
támogatása 

A tematikus múzeum besorolással rendelkező 
Trianon Múzeum működésének és programjainak 
támogatása. 

alapítvány, közalapítvány kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

135 343417  27 Nemzeti Pedagógus Kar 
működtetésének támogatása 

Az előirányzat az Nkt. 63/H. § (1) bekezdés a) 
pontja szerint támogatást nyújt a Magyar 
Pedagógus Kar, mint köztestület működéséhez és 
feladatainak megvalósításához, így az etikai kódex 
megalkotásával, az Nkt. 4. § 15. pontjában 
szabályozott pedagógiai célú közösségi szolgálat 
megszervezésének ellenőrzésével, valamint az 
ezzel kapcsolatos tanácsadó, információs 
tevékenység működtetésével kapcsolatos 
feladataihoz, biztosítva a szakmai partneri 
együttműködés kereteit az ágazat és a pedagógus 
társadalom között, elősegítve a köznevelési 
rendszer szakmai egységét. 

Nemzeti Pedagógus Kar 
(köztestület) 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– –  
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

136 264178  28 Gazdasági társaságok által ellátott 
feladatok támogatása 

          

137 295202   2 Gazdasági társaságok által 
ellátott kulturális feladatok 
támogatása  

Az előirányzat hozzájárulást biztosít az EMMI 
tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, valamint a 
magyar állam részvételével működő, továbbá 
egyéb közszolgáltatási szerződéssel rendelkező 
(nonprofit) gazdasági társaság általános 
(működési, felhalmozási) költségeinek 
finanszírozásához és az általuk ellátott kulturális 
szakmai feladatok megvalósulásához. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

(nonprofit) gazdasági 
társaságok, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint  

– felhatalmazó 
nyilatkozat  

– – – 

138 303068   3 Gazdasági társaságok által 
ellátott szociális feladatok 
támogatása 

          

139 348940    1 Fogyatékos 
Személyek 
Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú NKft. 
támogatása 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nkft. által az érintettek önálló 
életvitelét segítő programok, a fogyatékos 
személyek érdekében végzett szolgáltatások 
költségvetési támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

(nonprofit) gazdasági 
társaságok, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint  

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

140 348939    2 Pro Rekreatione 
Közhasznú NKft. 
támogatása 

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. által 
a fogyatékos személyek érdekében történő 
integrált rehabilitációs, rekreációs célú 
létesítményfejlesztés és működési költségek 
támogatása. 

(nonprofit) gazdasági 
társaságok 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

141 343428   4 Gazdasági társaságok által 
ellátott köznevelési feladatok 
támogatása 

Az előirányzat hozzájárulást biztosít az Educatio 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. és az 
OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit 
Kft. általános (működési, felhalmozási) 
költségeinek finanszírozásához és az általuk 
ellátott szakmai feladatok támogatásához. 

(nonprofit) gazdasági 
társaságok 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

142 343439   5 Gazdasági társaságok által 
ellátott felsőoktatási feladatok 
támogatása 

Az előirányzat a Nemzetközi Pető András 
Közhasznú Nonprofit Kft általános jogutódlással 
történő megszűnését követően a korábban nyújtott 
támogatások elszámolását szolgálja. 

gazdasági társaság kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

143 015877  30 Társadalmi, civil és non-profit 
szervezetek működési támogatása 

          

144 295235   22 Oktatási társadalmi, civil és 
non-profit szervezetek 
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32. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

145 270290    2 Oktatási társadalmi 
civil és non-profit 
szervezetek, testületek, 
egyesületek, 
bizottságok támogatása 

Az előirányzat nyújt fedezetet a köznevelési 
szakterület országos tevékenységi körű oktatási, 
nevelési egyesületei működésének pályázati 
rendszerű támogatására, a szervezetek működési 
költség támogatására, a köznevelési szakterülethez 
kapcsolódó feladatok megoldásához szakértői és 
háttérdokumentumok, tanulmányok, kutatások 
finanszírozására. 
Az előirányzatból támogatás nyújtható azoknak az 
országos, regionális pedagógus szakmai, diák és 
szülői szervezeteknek, amelyek tevékenységükben 
szorosan kapcsolódnak a köznevelési 
szakterülethez, részt vesznek a miniszter 
ágazatirányítási tevékenységében, az országos és 
regionális tervek előkészítésében. 

Mindazon országos, regionális 
tevékenységi körű pedagógus 
szakmai, diák, szülői és 
nemzeti szervezetek, 
szövetségek, egyesületek, 
amelyek a Köznevelésért 
Felelős Helyettes Államtitkár 
Titkárságán kérték a 
nyilvántartásba vételüket. 
Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet, civil szervezetek 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

146 295268   23 Kulturális társadalmi, civil 
és non-profit szervezetek 

          

147 271490    2 Kulturális társadalmi, 
civil szervezetek, 
szövetségek, 
egyesületek 
támogatása 

Az előirányzat szolgál az országos hatókörű 
népfőiskolai szervezetek, művészeti, 
közművelődési, közgyűjteményi, és az 
örökségvédelmi feladatot végző civil és non-profit 
szervezetek, testületek, bizottságok támogatására, 
az e feladatok ellátásához szükséges működési 
feltételek biztosításához, a szükséges tárgyi 
eszközök, berendezések beszerzéséhez, valamint a 
programjaik megvalósulásának elősegítése 
érdekében. 

civil szervezet kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

148 018746    3 Területi Művelődési 
Intézmények 
Egyesülete (TEMI) 
támogatása 

A más fenntartóval nem rendelkező Területi 
Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) és 
60 intézményének működési és 
feladatfinanszírozást szolgáló támogatása a TEMI-
n keresztül, illetve közvetlenül az egyes 
tagszervezeteknek: hozzájárulás az ország 
különböző településein működő közművelődési 
intézmények, könyvtárak, művészeti együttesek 
kulturális, közösségi alapú társadalom- és 
gazdaságfejlesztő programjaihoz, lakossági 
szolgáltatásnyújtásához, települési közművelődési 
feladatok ellátásához és az intézményekben 
működő alkotó közösségek, művészeti csoportok, 
körök, klubok fenntartásához és működtetéséhez.  

egyesület kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

149 331617    4 Magyar Írószövetség 
támogatása 

Az előirányzat hozzájárul a Magyar Írószövetség 
működésének támogatásához, irodalmi estek, 
műsorok, irodalmi találkozók megrendezéséhez, a 
magyar szépirodalom és az olvasás 
népszerűsítéséhez, a magyar irodalom és a magyar 
írótársadalom szolgálatához.. 

civil szervezet kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

150 343440    5 Tudományos 
Ismeretterjesztő 
Társulat támogatása 

Az előirányzat célja a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat (TIT), mint a közösségi 
művelődés területén elismert, ismeretterjesztő, 
felnőttképzést folytató, tudományos 
ismeretterjesztő folyóiratokat kiadó, 
intézményfenntartó szervezet működési 
költségeihez való, a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
91. § (1) bekezdés c) pontjában előírt hozzájárulás. 

civil szervezet kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

151 295302   24 Egészségügyi társadalmi, 
civil és non-profit szervezetek 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

152 000329    1 Magyar Vöröskereszt 
támogatása 

A Magyar Vöröskereszt munkájának támogatása a 
szervezet kiemelt központi és koordinációs 
feladatainak ellátására és működtetésére, 
nemzetközi kapcsolattartásra, megyei és fővárosi 
szervezetek által végzett feladatok ellátására, 
működtetésére szolgál az alábbiak szerint: 
152.1. képzési tevékenységek, 
152.2. a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 

hálózatának fejlesztése, programjainak 
támogatása (országos találkozó, országos 
HIV/AIDS prevenciós verseny 
megrendezése, ifjúsági önkéntesek 
oktatása), 

152.3. nemzetközi tevékenység, együttműködés a 
brüsszeli Európai Unió Irodával, 

152.4. nemzetközi keresőszolgálat működtetése, 
kapcsolattartás 45 külföldi 
társszervezettel, 

152.5. véradásszervezés az Országos Vérellátó 
Szolgálattal kötött Együttműködési 
Megállapodás alapján, 

152.6. elsősegély-nyújtási programban részvétel 
(közúti járművezető jelöltek vizsgáztatása, 
Országos Elsősegélynyújtó Verseny 
megrendezése, az elsősegélynyújtás 
Világnap megszervezése, lebonyolítása, 
stb.), 

152.7. szociális programok szervezése (pl. 
családvédelmi programok, kirándulások, 
táborok, „Együtt a jövőért” program), 

152.8. katasztrófasegélyezés (hazai és külföldi 
országok özön- és árvíz, valamint a hazai 
belvíz okozta katasztrófák károsultjainak 
megsegítése). 

A szervezet tevékenységét a Magyar 
Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvényben 
meghatározott, az alapszabályukban vállalt 
feladatok, valamint a „Stratégia 2010-2020.” 
célkitűzései határozzák meg.  

egyesület (Magyar 
Vöröskereszt) 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

153 253189    2 Magyar Rákellenes 
Liga támogatása 

A Magyar Rákellenes Liga tevékenysége a széles 
körű felvilágosításra és a személyes tanácsadásra 
irányul, ezzel segítik a rákbetegeket a 
gyógyulásban, illetve az egészséges embereket a 
rák megelőzésében. A Liga tevékenysége során – 
többek között – elkötelezett civilek bevonásával 
hirdeti az egészség fontosságát, a nehezen 
megközelíthető régiókba szűrőbuszokat indít, 
valamint betegklubokat szervez a rákkal küzdők 
számára, továbbá akkreditált továbbképzéseket 
szervez. 

egyesület (Magyar Rákellenes 
Liga) 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

154 303079    3 Egészségügyi 
társadalmi, civil és 
non-profit szervezetek 
működési támogatása 

Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi 
és egészségpolitikai szempontból kiemelt szakmai 
feladatok végrehajtásának támogatására 
egészségügyi civil és egyéb nonprofit szervezetek 
bevonásával. 

alapítvány, egyesület, 
közalapítvány 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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34. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

155 253178    4 Magyar ILCO 
Szövetség támogatása 

Az előirányzat a Magyar ILCO Szövetség 
támogatásán keresztül hozzájárulást biztosít 
155.1. sztómával élők érdekvédelmének 

ellátásához, utóápolásuk 
megszervezéséhez, egészségvédelmi 
továbbképzéséhez, rehabilitációjuk 
elősegítéséhez; 

155.2. sztómás fiatalok számára nyári üdültetés 
biztosításához; 

155.3. tanácsadó szolgálat fenntartásához, az 
önkéntesek képzéséhez; 

155.4. nemzetközi kongresszusokon való 
részvételhez, konferencia szervezéséhez; 

155.5. az „ILCO Hírmondó”megjelentetéséhez; 
155.6. sorstársi beteglátogatás szervezéséhez. 

egyesület (Magyar ILCO 
Szövetség) 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

156 331139    5 Magyar 
Gyermekonkológiai 
Hálózat 

Az előirányzat forrást biztosít a Magyar 
Gyermekonkológiai Hálózat által fenntartott 
gyermekkori daganatos betegségek kiindulására, 
kiterjedésre és szövettani típusára, prognosztikai 
faktoraira, a kezelés módjára és 
eredményességére, illetve a beteg további sorsára, 
késői utánkövetésére vonatkozó adatokat összegző 
Országos Gyermektumor Regiszter 
működtetéséhez. 

egyesület (Magyar 
Gyermekonkológiai Hálózat) 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

157 331939    6 Daganatos Betegek 
Rehabilitációs Lelki 
Otthona 

Az előirányzat forrást biztosít a speciális 
egészségügyi problémákkal sújtott egyének és 
családjaik pszichoszociális gondozását és 
rehabilitációját végző Daganatos Betegek 
Rehabilitációs Lelki Otthona alapfeladatainak 
ellátásához kapcsolódó működési kiadások 
részbeni támogatásához. 

egyházi jogi személy 
(Daganatos Betegek 
Rehabilitációs Lelki Otthona) 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

158 247223    7 Rákbetegek Országos 
Szövetsége 

Az előirányzat felhasználásának célja a 
Rákbetegek Országos Szövetsége tárgyévi 
működésének támogatása az alábbi szakmai 
feladatok mentén: 
158.1. a magyarországi rákbetegek érdekeinek 

országos képviselete, érdekérvényesítése, 
158.2. a rákbetegek hazai egyesületeinek, 

klubjainak összefogása és meghatározott 
témakörökben közvetlen segítése, 

158.3. a rákbetegséggel, a rákbetegek életével 
kapcsolatos széleskörű szemléletformálás, 

158.4. a rákbetegek kellő mértékű, humánus és 
szakszerű tájékoztatása, jogaik 
megismertetése, érdekképviselete, 

158.5. segítő szolgáltatások biztosítása. 

egyesület (Rákbetegek 
Országos Szövetsége) 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

159 295313   25 Szociális társadalmi, civil és 
non-profit szervezetek 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

160 233628    5 Fogyatékos 
személyek 
érdekvédelmi 
szervezetei; közösségi, 
szolidaritási és 
esélyteremtési 
programok támogatása 

Fogyatékosok országos és helyi szervezeteinek és 
szakmai programjaik támogatása, egyéb, a 
fogyatékosok érdekében végzett szakmai 
tevékenységek támogatása  
Esélyegyenlőségi, esélyteremtési területeket érintő 
támogatást nyert Európai Uniós (REC) pályázatok 
megvalósításához a tagállami önrész biztosítása. 
Esélyteremtési feladatokat ellátó szervezetek 
támogatása kiemelt tekintettel helyi 
esélyegyenlőségi, esélyteremtési jó gyakorlatok 
elterjesztésére, modellprogramok 
megvalósításának támogatására, 
szemléletformálást célzó helyi és országos 
kampányok és programok megvalósítására, 
esélyegyenlőségi, esélyteremtési területen 
tevékenykedő helyi szervezetek 
együttműködésének fejlesztésére. Az önkéntes 
tevékenységet népszerűsítő, az állampolgárokat 
önkéntes tevékenységre aktivizáló programok 
támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, gazdasági 
társaság, központi költségvetési 
szerv, közalapítvány, 
köztestület, egyházi jogi 
személy, egyesülés, állami 
vállalat, helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, határon 
túli szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb szervezet, 
társulás, egyéni vállalkozónak 
nem minősülő természetes 
személy, Magyar Államkincstár 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

a kötelezettségvállalási 
dokumentumban 

meghatározottak szerint 
(az EU előleg jóváírását 
követő 60 napon belül) 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

161 000330    6 Értelmi 
Fogyatékossággal Élők 
és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi 
Szövetsége 

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi Szövetsége és 
tagszervezetei működésének, valamint a 
célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik 
támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

162 245545    7 Siketek és 
Nagyothallók Országos 
Szövetsége 

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 
és tagszervezetei működésének, valamint a 
célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik 
támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

163 000352    8 Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek 
Országos Szövetsége 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetsége és tagszervezetei működésének, 
valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai 
programjaik támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

164 000363    9 Magyar Vakok és 
Gyengénlátók 
Országos Szövetsége 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetsége és tagszervezetei működésének, 
valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai 
programjaik támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 209. szám

 
28173

36. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

165 225322    10 Magyar 
Szervátültetettek 
Országos Sport, 
Kulturális és 
Érdekvédelmi 
Szövetsége 

A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, 
Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége és 
tagszervezetei működésének, valamint a 
célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik 
támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

166 279167    11 Autisták Országos 
Szövetsége 

Az Autisták Országos Szövetsége és 
tagszervezetei működésének, valamint a 
célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik 
támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

167 298335    12 Siketvakok 
Országos Egyesülete 

A Siketvakok Országos Egyesülete működésének, 
valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai 
programjaik támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

168 298346    13 Értelmi Sérülteket 
Szolgáló Társadalmi 
Szervezetek és 
Alapítványok Országos 
Szövetsége 

Az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi 
Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 
és tagszervezetei működésének, valamint a 
célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik 
támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

169 303091    21 Karitatív 
tevékenységet végző 
szervezetek támogatása 

Karitatív tevékenységeket végző szervezetek, 
egyházi szeretetszolgálatok kiemelt 
programjainak, speciális, innovatív szociális 
szolgáltatások fejlesztésének támogatása. 
Különösen adománygyűjtés, segítségnyújtás, 
segélycsomag-készítés, ruha- és élelmiszerosztás, 
étkeztetés, katasztrófahelyzetben krízisellátás és 
helyreállítás, börtönmisszió, jogi tanácsadás, 
speciális és innovatív programok működtetése. 
A szervezetek támogatása kiterjed a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer 
működtetésére, fejlesztésére. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
egyházi jogi személy, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

170 245634    23 Dévény Anna 
Alapítvány 

A Dévény Anna Alapítvány működésének és 
szakmai programjainak támogatása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

171 197403    24 Kézenfogva 
Alapítvány 

A Kézenfogva Alapítvány működésének és 
szakmai programjainak támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

172 348906    25 Pszichiátriai 
Érdekvédelmi Fórum 

A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 
működésének és szakmai programjainak 
támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

173 348917    26 Afázia Egyesület Az Afázia Egyesület működésének és szakmai 
programjainak támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

174 348928    27 Démoszthenész 
Beszédhibások és 
Segítőik Országos 
Érdekvédelmi 
Egyesülete 

A Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi Egyesülete működésének 
és szakmai programjainak támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

175 248634  34 Phare programok és az átmeneti 
támogatás programjai 

          

176 244478   1 Phare programok           

177 244356    3 Phare forrás, 
Információs 
technológia az 
általános iskolában 

Az előirányzat támogatást biztosít 
177.1.  az IKT funkció befogadását lehetővé 

tevő, a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő építési tevékenység, valamint a 
program céljainak megfelelően IKT 
berendezések és eszközök beszerzéséhez; 

177.2. e-tanulási tananyagok kifejlesztéséhez, 
szakmai-tartalmi és elektronikus 
továbbfejlesztéséhez; 

177.3. akkreditált informatikai felhasználási és 
fejlesztési alapszintű képzéseken; 
akkreditált e-tanulási-tanítási, módszertani 
továbbképzésen; e-tanulási képzési 
programok kifejlesztésének elsajátítását 
célzó akkreditált képzésen való 
részvételhez. 

költségvetési szervek, nevelési-
oktatási intézmények 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

178 245023    4 Hazai 
társfinanszírozás, 
Információs 
technológia az 
általános iskolában  

Az előirányzat az „Információs technológia az 
általános iskolában” című Phare program hazai 
társfinanszírozását biztosítja. 

költségvetési szervek, nevelési-
oktatási intézmények 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

179 249545  35 Hozzájárulás a lakossági 
energiaköltségekhez 

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhő 
felhasználás szociális támogatásáról szóló 
289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet alapján 
érvényesített támogatás kifizetés a gáz- és 
távhőszolgáltatók számára. 

gazdasági társaság Korm. rendelet 
alapján. 

– részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

Magyar 
Államkincstár 

– – 

180 265967  39 Szociális intézményi foglalkoztatás 
támogatása 

A fogyatékos embereket ellátó intézményekhez 
kapcsolódó, munka rehabilitációs és fejlesztő-
felkészítő foglalkoztatás megvalósítása a szociális 
foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális 
foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 
12.) Korm. rendelet szerint nyújtott támogatás 
biztosításával.  
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, gazdasági 
társaság, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, Magyar 
Államkincstár 

pályázati úton biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

Nemzeti 
Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal 

– – 

181 264912  46 Megváltozott munkaképességűek 
foglalkoztatásával összefüggő 
bértámogatás 

A megváltozott munkaképességű emberek 
munkaerő-piacra jutását segítő szolgáltatások 
nyújtása. 
Mentori szolgáltatások elősegítése, képzések 
biztosítása a megváltozott munkaképességű 
személyeket foglalkoztató szervezeteknél. 
Munkahelyek akadálymenetesítése és 
megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztatáshoz eszközök biztosítása. 

civil szervezet, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, gazdasági társaság, 
egyéb állami gazdálkodó szerv, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi 
személynek nem minősülő 
egyéb szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 
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38. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

182 264923  47 Megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásának 
támogatása 

A megváltozott munkaképességű emberek 
foglakoztatásának és a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó fejlesztésének megvalósítása a 
megváltozott munkaképességű munkavállalókat 
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 
költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 
16.) Korm. rendelet szerint nyújtott támogatás 
biztosításával. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, gazdasági 
társaság, egyéb állami 
gazdálkodó szerv, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi 
személynek nem minősülő 
egyéb szervezet, Magyar 
Államkincstár 

pályázati úton biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

Nemzeti 
Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal 

– – 

183 343451  48 Kincstári díj és pénzügyi 
tranzakciós illeték 

Az előirányzat a Magyar Államkincstár által 
nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, 
jutalékok, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték 
fedezetére biztosít forrást. 

Magyar Államkincstár – – egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– – – – – 

184 295224  50 Kulturális szakmai feladatok 
támogatása 

          

185 300924   3 Emlékpont Központ 
támogatása 

Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai 
János Múzeum által működtetett Emlékpont 
kiállítóhely működtetésére és szakmai feladatainak 
ellátására szolgál. 

helyi önkormányzati 
költségvetési szerv 

kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

186 344740   7 Liget Budapest projekt 
előkészítése és megvalósítása 

Az előirányzat célja, hogy a Városliget 
megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi 
CCXLII. törvényben megfogalmazottak érdekében 
forrást biztosítson a Liget Budapest projekt 
előkészítésére és megvalósítására, így különösen 
az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes 
fejlesztésére, valamint а Városliget átfogó 
fejlesztési koncepciójának kidolgozására és az 
ezeket а feladatokat összefogó „Liget Budapest” 
projekt végrehajtására irányuló beruházási, 
szervezési, műszaki és egyéb szakmai feladatok 
végrehajtására. 

központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

187 296435  51 Fejezeti általános tartalék A fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év 
közben felmerülő feladatok, likviditási problémák 
megoldása. A Kormány egyedi határozatával 
biztosított többletek felhasználása. 

államháztartáson belüli és 
kívüli szervezetek 

– – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel – 

– – – –  

188 333517  52 Egyházi fenntartású 
intézményekben foglalkoztatottak 
kompenzációja 

Az előirányzat szolgál a köznevelési, felsőoktatási, 
egészségügyi, karitatív, szociális, család-, 
gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy 
sporttevékenységet ellátó belső egyházi jogi 
személynél foglalkoztatottak részére – az adó- és 
járulékfizetési kötelezettséget megállapító 
törvények módosításából adódó nettó 
jövedelemcsökkenés kompenzálására jogszabály 
alapján – járó többlet személyi juttatások és az 
azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó 
kifizetésére. 

egyházi jogi személyek Korm. rendelet 
alapján 
kérelem alapján  

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

189 332995  54 Nemzeti Együttműködési Alap Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
56. § (1) bekezdése alapján meghatározott célokra 
támogatás biztosítása. 

civil szervezet, határon túli 
civil szervezet, központi 
költségvetési szerv 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

a kötelezettségvállalási 
dokumentumban 

meghatározottak szerint   

felhatalmazó 
nyilatkozat 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

– – 
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 39. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

190 218814  55 Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások 

          

191 006046   1 Egyházi kulturális 
tevékenységek támogatása 
(közgyűjtemények, 
közművelődési intézmények, 
kulturális programok) 

          

192 298124    1 Egyházi 
közgyűjtemények és 
közművelődési 
intézmények 
támogatása 

Az előirányzat szolgálja az egyházak hitéleti és 
közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 
1997. évi CXXIV. törvény 7. § (1) bekezdésében 
meghatározott támogatási célok teljesülését, így 
fedezetet biztosít az egyházi gyűjteményi 
feladatokat ellátó intézmények működési, 
gyarapítási feladatai támogatására, egyházi 
közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók 
illetmény-kiegészítéséhez, valamint az egyházi 
közművelődési intézmények működéséhez.  

egyházi jogi személy Korm. rendelet 
alapján 
egyéb: 58/2013. 
(VIII. 7.) EMMI 
rendelet alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

193 221269   2 Egyházi hit- és egyéb 
oktatási tevékenység 
támogatása 

          

194 298146    1 Hittanoktatás 
támogatása 

Az előirányzat – törvény, illetve az egyházzal 
kötött megállapodás alapján – fedezetet biztosít az 
egyházi jogi személy által az állami, 
önkormányzati fenntartású közoktatási 
intézményekben – a tanulók és a szülők igényei 
szerint – szervezett fakultatív vallásoktatás 
költségeihez.  

egyházi jogi személy Korm. rendelet 
alapján 
egyéb: 58/2013. 
(VIII. 7.) EMMI 
rendelet alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

195 006057   3 Egyházi alapintézmény-
működés, SZJA rendelkezés és 
kiegészítése 

Az előirányzat biztosít fedezetet a személyi 
jövedelemadó meghatározott részének, az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. 
évi CXXVI. törvényben meghatározottak szerint a 
rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek 
által befizetett személyi jövedelemadó egy 
százalékának a bevett egyházak részére történő 
rendelkezésre bocsátásához, valamint ennek az 
egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének 
anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. 
törvény 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti 
kiegészítéshez. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

bevett egyház, Magyar 
Államkincstár 

törvény alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– – – – – 

196 208602   4 Átadásra nem került 
ingatlanok utáni járadék 

Az előirányzat terhére kerül folyósításra a bevett 
egyházak részére az egyházak hitéleti és közcélú 
tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. 
évi CXXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
ingatlanjáradék, valamint a katolikus, református, 
evangélikus, baptista egyházak, zsidó hitközségek, 
továbbá a budai szerb ortodox egyházmegye 
kiemelt közfeladat átvállalásai miatt – 
megállapodásban rögzített – kiegészítő járadék.  
Az előirányzat biztosít továbbá fedezetet a törvény 
3. § (2) bekezdése szerinti korrekció zárszámadási 
törvényben meghatározott összegű 
végrehajtásához.  

bevett egyház törvény alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

197 240156   5 Kistelepülési és szórvány 
egyházi támogatások 
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40. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

198 261290    1 Az 5000 lakosnál 
kisebb településeken 
szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek 
jövedelempótléka – 
Bevett egyházak 

Az előirányzat fedezetet biztosít az 5000 lakosnál 
kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek jövedelempótlékára, a határon túli 
magyar szórványú települések gyülekezeteiben 
magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek kiegészítő támogatására, valamint a 
teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási 
előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben 
tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek 
tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és – 
kivételesen – használatban lévő zsidó temetők 
felújításának támogatására.  

egyházi jogi személy Korm. rendelet 
alapján 
egyéb: 58/2013. 
(VIII. 7.) EMMI 
rendelet alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

199 343462    4 Külhonban 
szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek 
jövedelempótléka - 
Határon túli egyház és 
annak belső egyházi 
jogi személye 

Az előirányzat fedezetet biztosít a külhoni 
szórvány települések gyülekezeteiben magyar 
nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
jövedelempótlékára, valamint a nemzetmegtartó 
tevékenységük kiegészítő támogatására a 
Miniszterelnöki Hivatal, valamint tizenkét határon 
túli egyházi jogi személy között az 5000 lakosnál 
kisebb magyar szórványú települések 
gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot 
teljesítő egyházi személyek kiegészítő 
támogatásáról szóló megállapodások megkötéséről 
szóló 2172/2004. (VII. 12.) Korm. határozat 
alapján. 

határon túli egyházi jogi 
személyek 

Korm. rendelet 
alapján 
egyéb: 58/2013. 
(VIII. 7.) EMMI 
rendelet alapján 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

200 263212   7 Egyházi épített örökség 
védelme és egyéb beruházások 

Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú 
tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. 
évi CXXIV. törvény 7. § (1) bekezdése alapján az 
egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok 
állagmegóvási, felújítási valamint egyházi 
fenntartású, hitéleti illetve közfeladatokat ellátó 
intézmények beruházási feladatainak 
megvalósítására és egyéb kapcsolódó 
fejlesztésekre biztosít támogatást. 
A támogatást a magyarországi bevett egyházak és 
határon túli magyar egyházi jogi személyek 
műemlék, és nem műemlék templomok, 
plébániák, parókiák, székesegyházak, érseki,- 
püspöki paloták, kolostorok, imaházak, 
gyülekezeti-közösségi házak, zsinagógák 
rekonstrukciójára, bővítésére, egyházi iskolák, 
kollégiumok felújítására, bővítésére, esetenként 
oktatási, szociális és karitatív beruházásokra, 
felújításokra használhatják fel. 

egyházi jogi személy, határon 
túli egyházi jogi személyek 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – igénybe vehető – 

201 335806   8 Piarista Rend Magyar 
Tartománya fejlesztéseinek 
támogatása 

Az előirányzat célja a 2012. évben a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1458/2012. (X. 19.) Korm. határozat rendelkezése 
által a Piarista Rend Magyar Tartománya 
hitelfelvételének kiváltása és a beruházásai 
befejezésének támogatása. 

egyházi jogi személy kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

202 335740   9 Egyházi közösségi célú 
programok és beruházások 
támogatása 

Az előirányzat célja a közösségépítést szolgáló 
egyházi rendezvények, valamint kulturális, 
oktatási és vallásturisztikai projektek és 
kapcsolódó beruházások támogatása.  
Az előirányzatból támogathatóak egyházi zenei és 
színházi rendezvények, táborok, kiállítások, 
egyházközségek/plébániák/gyülekezetek által 
szervezett, közvetlenül a hitélethez kapcsolódó 
képző- és alkotóművészeti pályázatok, tematikus 
konferenciák, továbbá fesztiválok, 
kórustalálkozók, kulturális csereprogramok 
(különös tekintettel a határon átnyúló 
programokra), vallásturisztikai programok, 
valamint ezek utazási, szervezési és adminisztratív 
költségei, illetve ezekhez kapcsolódó beruházások. 
Ehhez kapcsolódóan az írott és elektronikus 
sajtóban való megjelenés intenzívebbé tétele, a 
kulturális információközvetítő hálózatokban való 
megjelenés és aktív részvétel elősegítése, illetve 
információs felületek, adatbázisok kialakítása, 
működtetése is támogatható. 
Támogatásban részesíthetők az egyházközségek 
által indított képzések, ifjúsági klubok, nyári 
táboroztatások, valamint az egyházi iskolák által 
nyújtott nem iskolarendszerű képzések, 
szolgáltatások (nem intézményrendszeren belüli 
felnőttoktatás, felnőttképzés, népfőiskola típusú 
oktató/nevelő tevékenységek egyházi iskolák által 
szervezett határon túli és belüli nyári egyetemek, 
szórványban nyújtott hétvégi képzések, tanodák, 
családi napközik, diákkörök, hitéleti tematikájú 
vetélkedők, táborok, műhelymunkák, utazások, 
cserekapcsolatok) és az ezekhez kapcsolódó 
beruházások. 
Ezen előirányzatból támogatható a határon túli 
szórványban élő és ott a magyarság megmaradását 
szolgáló egyházi közösségek tevékenysége, 
kulturális, oktatási és közösségépítő programjai. A 
szórványban működő egyházközségek 
infrastruktúrájuk kiépítésére, felújítására, magyar 
nyelvű liturgikus és egyéb kiadványaik 
megjelentetésére, közösségi programjaik és 
projektjeik megvalósítására kaphatnak anyagi 
segítséget.  
Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható a 
hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő 
programok mentén az egyházi kezdeményezések 
támogatása, illetve ösztönzése, az egyházi 
karitatív-válságkezelő, valamint több funkciót 
betöltő létesítmények, hitéleti, karitatív, 
oktató/képző/átképző központok működési 
költségei és kapcsolódó beruházásai. 
Az előirányzatból támogatható az egyházi 
kulturális, oktatási, felzárkózást segítő és 
közösségépítő programokkal szorosan összefüggő 
infrastruktúra fejlesztése is. 
Az előirányzat, jellegéből adódóan nagy értékű 
tárgyi eszköz vásárlására is lehetőséget biztosít, 
így adott esetben az egyes rendezvények, 
programok technikai infrastruktúrája is 
támogatható. 

egyházi jogi személy, határon 
túli egyházi jogi személy 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – igénybe vehető – 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 209. szám

 
28179

42. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

203 338517   10 Lakitelek Népfőiskola 
épületeinek rekonstrukciója és 
fejlesztése 

A Lakitelek Népfőiskola fejlesztésének 
támogatása a fenntartó Népfőiskola Alapítványon 
keresztül, továbbá a fejlesztési/beruházási 
feladatokhoz kapcsolódóan tárgyi eszközök 
beszerzése. 

civil szervezet (alapítvány) kérelem alapján biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

204 340628   11 A debreceni református 
oktatási-nevelési 
intézményrendszer 
infrastrukturális fejlesztése 

A debreceni református oktatási-nevelési 
intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése a 
debreceni református oktatási-nevelési 
intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése 
érdekében a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1119/2013. 
(III. 8.) Korm. határozat alapján. 

egyházi jogi személy kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – igénybe vehető – 

205 343473   12 Vallási tevékenységet végző 
szervezetek támogatása 

Az előirányzat terhére a nem bevett egyháznak 
minősülő vallási tevékenységet végző szervezetek 
külön támogatási keretben részesülnek, amely a 
működésüket – ezzel a lelkiismereti és 
vallásszabadság joga gyakorlását – segíti elő. 

Vallási tevékenységet végző 
szervezet 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

206 343773   13 Határon túli egyházi 
köznevelési intézmények 
fejlesztésének támogatása 

Az előirányzat alapvető feladata a hosszútávú 
nemzetpolitikai stratégiai célok megvalósítása, 
amelyhez e forrásból megvalósuló tevékenységek 
egyik kiindulópontként szolgálhatnak a 
továbbiakban. Az előirányzat fő célja ezen belül a 
külhoni egyházi fenntartású köznevelési 
intézmények felújítási költségeinek és egyes 
beruházásainak támogatása. Az előirányzat 
lehetőséget biztosít az oktatási tevékenységgel 
szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztésére, 
nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására, esetenként 
az intézmények által szervezett rendezvények, 
programok, azok technikai infrastruktúrája 
támogatására. 

egyházi jogi személy, határon 
túli egyházi jogi személy 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – igénybe vehető – 

207 346673   14 Egyházak hitéleti 
támogatásának kiegészítése 

Az egyes bevett egyházak hitéleti 
tevékenységének kiegészítő támogatása. Az egyes 
bevett egyházak támogatása az Egyházi 
alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és 
kiegészítése előirányzat számításánál alkalmazott 
„felajánlók száma aránya” alapján kerül 
meghatározásra. 

bevett egyház törvény alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 

208 348462   16 A soproni Szent Orsolya 
Római Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és 
Kollégium rekonstrukciója 

Az előirányzat célja a Soproni Szent Orsolya 
Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium rekonstrukciójának támogatása. 

egyházi jogi személy kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – igénybe vehető – 

209 348473   17 A Karácsfalvai Sztojka 
Sándor Görögkatolikus Líceum 
kollégiumbővítése és 
tornaterem építése 

Az előirányzat célja a Karácsfalvai Sztojka Sándor 
Görögkatolikus Líceumban megvalósuló 
kollégiumbővítés és tornaterem építés támogatása. 

határon túli egyházi jogi 
személy 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – igénybe vehető – 

210 348484   18 A székesfehérvári Szent 
István Bazilika rekonstrukciója 

Az előirányzat célja a székesfehérvári Szent István 
Bazilika átfogó helyreállításának támogatása. 

egyházi jogi személy kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

211 348495   19 A Gödöllői Premontrei 
Perjelség által hangverseny- és 
előadóterem létrehozása 

Az előirányzat célja a Gödöllői Premontrei 
Perjelség hangverseny-és előadóterem 
megépítésének támogatása. 

egyházi jogi személy kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – igénybe vehető – 

212 348506   20 A zsámbéki Josephinum 
épület felújításának befejező 
munkálatai 

Az előirányzat célja a zsámbéki Josephinum 
Idősek Otthona felújításának támogatása. 

egyházi jogi személy kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – igénybe vehető – 

213 348517   21 Egyházi személyek 
eszközellátásának támogatása 

A kistelepüléseken, illetve több településen 
egyidejűleg szolgálatot végző egyházi szolgálatot 
teljesítő személyek munkájának segítése, 
gépjármű vásárlásának támogatásával. 

egyházi jogi személy, kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – igénybe vehető – 

214 347284   22 Reformáció Emlékév 
programjainak támogatása 

Az egyetemes és a magyarországi protestantizmust 
bemutató, a reformáció és annak hatását 
megjelenítő ismeretterjesztő programok, 
konferenciák, kiállítások, médiaalkotások 
létrehozásának támogatása, tematikus pályázatok 
meghirdetése, kiemelt beruházások megkezdése, 
kiadványok megjelentetése, a Kárpát-medencei 
magyar protestáns tudományos adattár 
összeállítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, határon 
túli egyház, gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat, 
társulás, továbbá egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, határon 
túli személy, határon túli 
szervezet, külföldi személy 
vagy külföldi szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– Áh-n kívüli, nem 
egyházi jogi 

személy: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető 
(Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő) 

– 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

215 243678  56 Nemzetiségi támogatások Az előirányzat forrást biztosít: 
215.1. a nemzetiségpolitikai szempontból 

kiemelten fontos nemzetiségi 
rendezvények, programok, kiadványok, 
beruházások támogatására, illetve a 
pénzügyi nehézségekkel küszködő, 
válságos helyzetbe jutott nemzetiségi 
intézmények, szervezetek, 
önkormányzatok működési zavarainak 
elhárításának támogatására; 

215.2. a szomszédos országokkal létrehozott 
nemzetiségi kormányközi vegyes-
bizottságok ülésein elfogadott 
kormányzati kötelezettség-vállalások 
finanszírozására; 

215.3. pályázat, illetve egyedi kérelem útján: 
215.3.1. nemzetiségi civil szervezetek 

támogatására, 
215.3.2. a nemzetiségi közoktatási 

intézmények, szervezetek, 
önkormányzatok anyaországi 
intézményekkel, településekkel, 
szervezetekkel történő 
kapcsolattartásának 
támogatására, 

215.3.3. az anyaországban történő 
nemzetiségi pedagógus-
továbbképzésekhez és a 
kétoldalú nemzetiségi vegyes 
bizottságok ajánlásaiban 
szereplő közoktatási intézményi 
fejlesztésre; 

215.4. a nemzetiségi kulturális támogatások, a 
Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról 
szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet 
alapján nemzetiségi középiskolák 
kiemelkedő képességű tanulóinak 
nyújtandó ösztöndíjhoz; 

215.5. a Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 
2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján 
adományozott, kiemelt munkát végző 
hazai nemzetiségek képviselői 
elismerésének finanszírozásához; 

215.6. a nemzetiségi támogatások közreműködői, 
lebonyolítói díjára. 

Továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatok 
kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak 
és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítására. 

helyi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat, 
központi költségvetési szerv, 
egyes jogi személyek vállalata, 
társulás, civil szervezet, 
közalapítvány, köztestület, 
egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság, állami 
vállalat, egyéb állami 
gazdálkodó szerv, szövetkezet, 
jogi személyiségű társaság, 
leányvállalat, egyéni 
vállalkozó, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, 
jogszabály alapján jogi 
személynek nem minősülő 
egyéb szervezet, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

a kötelezettségvállalási 
dokumentumban 

meghatározottak szerint   

– – igénybe vehető – 

216 019183  57 Országos nemzetiségi 
önkormányzatok és média támogatása 

          

217 019194   1 Bolgár Országos 
Önkormányzat és Média 

Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú 
előirányzatokból nyújtott támogatások 
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről 
szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: 428/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelet) foglaltak alapján az országos nemzetiségi 
önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési 
támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján. 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

218 019215   2 Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata és 
Média 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok és a 
nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

219 019226   3 Országos Horvát 
Önkormányzat és Média 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok és a 
nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

220 019248   4 Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata és 
Média 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok és a 
nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

221 019260   5 Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata és 
Média 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok és a 
nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

222 019204   6 Országos Roma 
Önkormányzat és Média 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok és a 
nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

223 019237   7 Országos Lengyel 
Önkormányzat és Média 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok és a 
nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján. 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

224 019259   8 Országos Örmény 
Önkormányzat és Média 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok és a 
nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

225 019282   9 Országos Szlovák 
Önkormányzat és Média 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok és a 
nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

226 019293   10 Országos Szlovén 
Önkormányzat és Média 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok és a 
nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

227 019271   11 Szerb Országos 
Önkormányzat és Média 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok és a 
nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

228 223339   12 Országos Ruszin 
Önkormányzat és Média 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok és a 
nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

229 223340   13 Ukrán Országos 
Önkormányzat és Média 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok és a 
nemzetiségi sajtó működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

230 267301  58 Országos nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott 
intézmények támogatása 

          

231 267312   1 Bolgár Országos 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 
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46. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

232 267323   2 Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

233 267334   3 Országos Horvát 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

234 267345   4 Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

235 267356   5 Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

236 267367   6 Országos Roma 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

237 267378   7 Országos Lengyel 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

238 279034   8 Országos Örmény 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

239 267389   9 Országos Szlovák 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

240 267390   10 Országos Szlovén 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

241 267401   11 Szerb Országos 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján. 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

242 267412   12 Országos Ruszin 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

243 279045   13 Ukrán Országos 
Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt a 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
országos nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények működési támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv 

Korm. rendelet 
alapján. 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

244 285401 
 

  14 Országos Horvát 
Önkormányzat prémiumévek 
programmal kapcsolatos 
kiadásai 

Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek 
programmal kapcsolatos kiadásainak fedezése. 

Országos nemzetiségi 
önkormányzat 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

245 334828  59 Társadalmi felzárkózást segítő 
programok 

          

246 331673   4 Roma kultúra támogatása Roma kultúra támogatása, alkotó közösségek 
tevékenységéhez támogatás nyújtása. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi jogi 
személy, gazdasági társaság, 
szövetkezet, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, a határon 
túli személy, a határon túli 
szervezet, külföldi személy 
vagy külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

247 331195   5 Társadalmi, gazdasági, 
területi hátránykiegyenlítést 
elősegítő programok, 
szakkollégiumok 

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos 
helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató 
hallgatók esélyegyenlőségének, 
tehetséggondozásának előmozdítása érdekében 
elsősorban a roma szakkollégiumok 
létrehozásának, működésének támogatására, 
továbbá roma nemzetiségi oktatási intézmény 
működésének támogatására; a romák társadalmi-
gazdasági integrációjához; a hátrányos helyzetű 
kistérségek felzárkóztatásához, a hátrányos 
helyzetű településeken megjelenő etnika, szociális 
társadalmi és területi hátrányok kezeléséhez, a 
szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási és 
szociális integrációjához, életfeltételeinek 
javításához és gyermekek esélyteremtését szolgáló 
programokhoz; a szociálisan hátrányos helyzetű, 
inaktívak fenntartható, és a vidéki élet értékeit 
középpontba állító gazdasági aktivizálásához, a 
kulturális autonómia intézményeinek 
megerősítéséhez; az előirányzat céljaihoz 
közvetlenül kapcsolódó járulékos 
tevékenységekhez; a 2008–2009-es 
romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és 
közvetlenül érintett egyéb áldozatainak 
megsegítéséről szóló 532/2013. (XII. 30.) Korm. 
rendelet szerinti, az elkövetett bűncselekmények 
sértettjei és közvetlen egyéb áldozatai számára a 
káraik megtérüléséhez történő hozzájárulás 
teljesítéséhez. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi jogi 
személy, gazdasági társaság, 
szövetkezet, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, határon 
túli személy, határon túli 
szervezet, külföldi személy 
vagy külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 
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48. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

248 331206   6 Felzárkózás-politika 
koordinációja 

Az előirányzat terhére kerül biztosításra a Roma 
Integráció Évtizede Programban vállalt feladatok 
megvalósítása; az Európa 2020 stratégiához 
kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység 
céljához kapcsolódó feladatok megvalósítása; az 
uniós roma stratégiák keretrendszerének 
megfelelően a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási 
Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2010-
2014. évekre szóló kormányzati intézkedési 
tervéről szóló 1430/2011. (XII.13.) Korm. 
határozathoz (NTFS I.), valamint a Magyar 
nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az 
egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 
keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, 
továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni 
középtávú stratégia elfogadásáról szóló 
1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz (NTFS 
II.) kapcsolódó feladatok megvalósítása; a 
„Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti 
Stratégiában, valamint a Kormány és az Országos 
Roma Önkormányzat között létrejött keret-
megállapodásban vállalt feladatok, intézkedések 
nyomon követésének, értékelésének, a 
monitorozáshoz szükséges statisztikai és 
információs rendszerek fejlesztésének, nemzetközi 
szakértői koordináció, kommunikáció, kutatás, a 
stratégiákhoz kapcsolódó kiadványok 
elkészítésének, terjesztésének támogatására; a 
felzárkózáshoz kapcsolódó médiastratégia 
elkészítésére és megvalósítására; az NTFS I-II. 
társadalmasításával összefüggő feladatok 
ellátására; a társadalom szemléletformálását és 
társadalmi érzékenyítését elősegítő programok 
támogatására; a társadalmi felzárkózás céljainak 
elérését elősegítő programok, azokat megalapozó 
felmérések, kutatások, népszerűsítő, kapcsolódó 
rendezvények, fórumok támogatására, kiemelten a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
érdekében; a fentiekben megjelölt célokhoz 
kapcsolódó költségekre. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték költségei. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi jogi 
személy, gazdasági társaság, 
szövetkezet, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, határon 
túli személy, határon túli 
szervezet, külföldi személy 
vagy külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

249 297335   7 Roma ösztöndíj programok Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetű, többnyire 
mélyszegénységben élő, elsősorban roma tanulók 
és hallgatók iskolai sikerességének támogatására 
az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő 
alprogramjai keretében vagy esélyteremtést 
biztosító egyedi támogatás formájában 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték költségeihez. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
nem állami fenntartású 
köznevelési intézmény 
fenntartója, köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, szövetkezet, 
lakásszövetkezet, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési 
szerv egyéni vállalkozó, egyéni 
cég, egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
határon túli személy, határon 
túli szervezet, külföldi személy 
vagy külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet, Magyar 
Államkincstár 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

250 302168   8 Esélyegyenlőséget szolgáló 
intézkedések finanszírozása 

Nevelési-oktatási intézmények támogatásával a 
halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek/tanulók integrált keretek között 
megvalósuló nevelésének/oktatásának 
ösztönzésére képesség-kibontakoztató, integrációs 
felkészítéssel, óvodai fejlesztő programmal. 

civil szervezet, közalapítvány, 
egyházi jogi személy, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet, nem állami, nem 
önkormányzati fenntartású 
közoktatási intézmények 
(óvoda, általános- és 
középiskola) illetve természetes 
személy, nem állami, nem 
önkormányzati fenntartású 
köznevelési intézmény 
fenntartója, köznevelési 
intézményt fenntartó 
felsőoktatási intézmények, 
óvodát vagy egyéb köznevelési 
intézményt fenntartó 
önkormányzatok vagy 
társulások, központi 
költségvetési szerv 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 
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50. oldal / összesen: 52 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 
módja 

Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

251 343495   9 Társadalmi felzárkózási és 
integrációs intézkedések 

Az előirányzat a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése 
érdekében az Integrációs Pedagógiai Rendszeren 
keresztül a képesség-kibontakoztatásra, 
integrációs felkészítésre, valamint óvodai fejlesztő 
programok megvalósítására nyújt támogatást. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi jogi 
személy, gazdasági társaság, 
szövetkezet, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, nem állami, nem 
önkormányzati fenntartású 
köznevelési intézmény 
fenntartója, köznevelési 
intézményt fenntartó 
felsőoktatási intézmények, 
óvodát vagy egyéb köznevelési 
intézményt fenntartó 
önkormányzatok vagy 
társulások egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy, határon 
túli személy, határon túli 
szervezet, külföldi személy 
vagy külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe vehető – 

252 349406  60 Nemzetiségi intézmények 
támogatása beruházásra, felújításra, 
pályázati önrészre 

Az előirányzat fedezetet nyújt az egyes 
nemzetiségi intézmények beruházási, felújítási, 
illetve e célokhoz kapcsolódó költségeinek 
támogatására, valamint pályázati önrészre. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

helyi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, Magyar Államkincstár 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
egyéb: 
bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

– – – – – 

253 279012  61 Civil és non-profit szervezetek 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet biztosít olyan szervezetek 
támogatásához, amelyek összkormányzati szinten 
a civil szektoron belüli párbeszédet biztosító 
fórumok működését biztosítják, illetve hatékonyan 
segítik azok fejlesztését. 
Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a civil 
szervezetek működését érintő joganyag 
felülvizsgálatához és átdolgozásához kapcsolódó 
szakértői műhelyek és munka ellátásához.  

egyesület, alapítvány kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

254 248012  62 Nemzeti Civil Alapprogram Az előirányzat a Nemzeti Civil Alapprogramról 
szóló törvény hatályon kívül helyezését 
megelőzően az előirányzat terhére nyújtott 
támogatásokhoz kapcsolódó, a Nemzeti Civil 
Alapprogramról szóló törvény hatályon kívül 
helyezését követően is ellátandó kezelői feladatok 
és a még le nem zárt támogatási szerződésekkel 
kapcsolatos, volt kollégiumi hatáskörök – e 
feladatra kijelölt szerv által történő – ellátása során 
keletkező fizetési kötelezettségek teljesítéséhez 
biztosít forrást. 

központi költségvetési szerv, 
civil szervezet 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

– – 
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2. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez

1. oldal / összesen: 1 

2. melléklet a …/2015. (…) EMMI rendelethez 
 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi központi kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők 
köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból finanszírozott 

költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete 

2 343628 26 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás 
kiadása 

A gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete tekintetében új, a többségi 
gyógyszerészi tulajdon elősegítését támogató szabályozás szerint a 
gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a 
törvényben meghatározott gyógyszerészeknek és az államnak. Az 
előirányzat felhasználásának célja lehetővé tenni, hogy az állam indokolt 
esetben élni tudjon elővásárlási jogával, ha azt a rangsorban előtte álló 
gyógyszerészek nem tennék meg. 

egyéni vállalkozó, egyéni 
cég, egyéni vállalkozónak 
nem minősülő természetes 
személy, gazdasági 
társaság, 

– – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

3 349395 28 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

          

4 349484  2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
kiadások 

          

5 349473   1 Az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 

          

6 349495    1 Ingatlanok fenntartásával 
járó kiadások 

Az előirányzat felhasználásának célja állag- és értékmegőrzés, hatékony és 
gazdaságos működtetés biztosítása. 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági társaság  

– – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – Állami 
Egészségügyi 

Ellátó Központ 

– – 

7 349506    2 Az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ rábízott 
vagyonába tartozó 
társaságok tőkeemelése 

Az előirányzat felhasználásának célja tőkemegfelelési mutató rendezése, 
Ptk. előírásai szerinti tőkerendezés biztosítása. 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági társaság 

– – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – Állami 
Egészségügyi 

Ellátó Központ 

– – 

8 349517    3 Az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ rábízott 
vagyonába tartozó 
társaságokhoz kapcsolódó 
egyéb kiadások 

Az előirányzat felhasználásának célja tagi forrásjuttatások teljesítése. központi költségvetési 
szerv, gazdasági társaság 

– – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – Állami 
Egészségügyi 

Ellátó Központ 

– – 
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A honvédelmi miniszter 21/2015. (XII. 30.) HM rendelete
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló  
33/2002. (V. 3.) HM rendelet módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény. 68.  § (10)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőt 
rendelem el:

1. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet 4. § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  honvédségi szervezeteknél az  At. hatálya alá tartozó tevékenységekre békeidőszakban és NVH esetén, 
az  ionizáló sugárzás elleni védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 
kormányrendeletben megállapított sugáregészségügyi határértékek és vonatkoztatási szintek, valamint az  egyéni 
sugárterhelés rendszeres ellenőrzésének általános rendje – a nyilvántartás kivételével – kötelezően alkalmazandók.”

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

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

Az igazságügyi miniszter 43/2015. (XII. 30.) IM rendelete
egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája 
megalakulásával, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a bürokráciacsökkentéssel 
összefüggő módosításáról

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az 1. alcím 
tekintetében Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  bírósági végrehajtásról szóló 1994.  évi LIII.  törvény 307.  § (2)  bekezdés e)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV.  törvény 40. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján 
– a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében az  igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII.  törvény 31. § (5) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a  büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006.  évi CXXIII.  törvény 24.  § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 
módosítása

1. §  A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet
a) 15. § (3) bekezdésében az „illetékhivatal” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatóság” szöveg,
b) 15/C.  § (1) és (5)  bekezdésében az „illetékhivatalnak” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatóságnak” 

szöveg,
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c) 15/C. § (2) bekezdésében az „illetékhivatalt” szövegrész helyébe az „adó- és vámigazgatóságot” szöveg
lép.

2. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

2. § (1) A  bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a  továbbiakban: Bvszr.) „Felkészülés 
a szakvizsgára” alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) A Jogakadémia az önálló bírósági végrehajtójelöltek részére a végrehajtói szakvizsgára felkészítő, húsz 
előadásból álló képzést szervez. A képzésen való részvételről a Jogakadémia tanúsítványt állít ki.
(2) Ha az önálló bírósági végrehajtójelölt négy előadásnál többről hiányzik, akkor a képzést köteles megismételni.
(3) A miniszter látja el az oktatás és a végrehajtói szakvizsga feletti szakmai felügyeletet.”

 (2) A Bvszr. „Felkészülés a szakvizsgára” alcíme a következő 20/B. §-sal egészül ki:
„20/B.  § Az  önálló bírósági végrehajtójelölteknek a  20/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott képzésre történő 
jelentkezését a  Jogakadémia képzésszervezést támogató informatikai rendszere útján, vagy írásban postai, vagy 
az elektronikus aláírásról szóló törvényben szabályozott elektronikus úton kell benyújtani.”

 (3) A Bvszr. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szakvizsgát a  Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság (a  továbbiakban: Szakvizsga Bizottság) tagjaiból 
a Jogakadémia által esetenként kijelölt vizsgabizottság előtt kell letenni.”

 (4) A Bvszr. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bírósági végrehajtói szakvizsgára (a továbbiakban: végrehajtói szakvizsga) az jelentkezhet, aki
a) egyéves végrehajtójelölti szakmai gyakorlatot szerzett és – a  törvényszéki végrehajtójelöltek kivételével – 
a végrehajtójelölti képzésen való részvételét tanúsítvánnyal igazolja, vagy
b) jogi szakvizsgával rendelkezik.”

 (5) A Bvszr. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § A végrehajtói szakvizsga tárgyai a következők:
a) a bírósági végrehajtásról szóló törvény és a bírósági végrehajtásra vonatkozó egyéb jogszabályok,
b) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, valamint az adózás rendjéről szóló törvény 
végrehajtásra vonatkozó rendelkezései,
c) a zálogtárgyak értékesítésére vonatkozó jogszabályok,
d) a bírósági végrehajtói ügyvitel és pénzkezelés,
e) az Alaptörvény főbb rendelkezései, továbbá az igazságügyi szervezetre és az igazságügyi alkalmazottak szolgálati 
viszonyára vonatkozó főbb szabályok,
f ) a  bírósági végrehajtói tevékenység ellátásához szükséges jogi alapismeretek (polgári jog, polgári 
eljárásjog, büntetőjog, büntető eljárásjog, a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló törvény, valamint 
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény).”

 (6) A Bvszr. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33.  § A  végrehajtói szakvizsgán értékelt szempontok figyelembevételével a  vizsgabizottság úgy dönt, hogy 
amennyiben a  jelölt a  szükséges ismereteket elsajátította a  végrehajtói szakvizsgán megfelelt, ellenkező esetben 
nem felelt meg.”

 (7) A Bvszr. a következő 76. §-sal egészül ki:
„76.  § (1) E  rendeletnek az  egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az  Igazságügyi Szolgálatok 
Jogakadémiája megalakulásával, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a  bürokráciacsökkentéssel 
összefüggő módosításáról szóló 43/2015. (XII. 30.) IM rendelettel (a  továbbiakban: Módr2.) megállapított 
rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépését követően
a) a kamara által a végrehajtójelöltek nyilvántartásába felvett önálló bírósági végrehajtójelölt,
b) a törvényszék elnöke által kinevezett törvényszéki végrehajtójelölt
vonatkozásában kell alkalmazni.
(2) E  rendeletnek a  Módr2.-vel megállapított rendelkezéseit azokra a  kamara által nyilvántartásba vett önálló 
bírósági végrehajtójelöltekre is alkalmazni kell, akik
a) a Módr2. hatálybalépéséig nem vettek részt, vagy
b) 2015. január 1-je előtt vettek részt
a kamara által szervezett a végrehajtói szakvizsgára felkészülést elősegítő oktatáson.
(3) Azon önálló bírósági végrehajtójelöltek számára, akik 2015. január 1. és 2015. december 31. között részt vettek 
a  kamara által szervezett, a  végrehajtói szakvizsgára felkészülést elősegítő oktatáson, a  kamara igazolást állít ki. 
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Amennyiben az  önálló bírósági végrehajtójelöltek a  végrehajtói szakvizsgára történő jelentkezési kérelmükhöz 
csatolják a kamara által kiállított igazolást, úgy mentesülnek a 20/A. §-ban előírt képzési kötelezettség alól.
(4) Azon önálló bírósági végrehajtójelöltek, akik a végrehajtói szakvizsgára történő jelentkezési kérelmüket a Módr2. 
hatálybalépését megelőzően nyújtották be a miniszterhez a Módr2. rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

 (8) A Bvszr.
a) 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

 (9) A Bvszr.
a) 20.  § (2)  bekezdésében az  „a kamara” szövegrész helyébe az  „az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája 

(a továbbiakban: Jogakadémia)” szöveg,
b) 24. § (1) bekezdésében a „minisztériumhoz” szövegrész helyébe a „Jogakadémiához” szöveg,
c) 25.  § (2)  bekezdésében a  „miniszter a  minisztérium honlapján” szövegrész helyébe a  „Jogakadémia 

a honlapján” szöveg,
d) 26.  § (1)  bekezdésében, 27.  §-ában, 35.  §-ában, 38.  §-ában a  „minisztérium” szövegrész helyébe 

a „Jogakadémia” szöveg,
e) 29. § (1) bekezdésében a „minisztériumban” szövegrész helyébe a „Jogakadémián” szöveg,
f ) 34. § (2) bekezdésében a „minisztérium körbélyegzőjével” szövegrész helyébe a „Jogakadémia bélyegzőjével” 

szöveg,
g) 39. § (2) bekezdésében az „a minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára” szövegrész helyébe 

az „az Igazságügyi Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlájára” szöveg,
h) 44. § d) pontjában az „Alkotmány” szövegrész helyébe az „Alaptörvény” szöveg
lép.

3. A közvetítői névjegyzék vezetéséről szóló 3/2003. (III. 13.) IM rendelet módosítása

3. §  A közvetítői névjegyzék vezetéséről szóló 3/2003. (III. 13.) IM rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében a „kérelem (a továbbiakban: kérelem)” szövegrész helyébe a „bejelentés” szöveg,
b) 5. § (2) és (3) bekezdésében a „vételét kérő” szövegrész helyébe a „vétel iránt bejelentést tevő” szöveg,
c) 5.  § (5)  bekezdésében a  „kérelem mellékleteként a  kérelmező” szövegrész helyébe a  „bejelentés 

mellékleteként a bejelentő” szöveg,
d) 6. § (1) bekezdésében a „kérelem” szövegrész helyébe a „bejelentés” szöveg,
e) 6. § (2) bekezdésében a „kérelmező” szövegrész helyébe a „bejelentő” szöveg
lép.

4. A közvetítői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló  
3/2006. (I. 26.) IM rendelet módosítása

4. § (1) A  közvetítői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 3/2006. (I. 26.) IM rendelet 
(a továbbiakban: Köfir.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  rendelet hatálya a  közvetítői névjegyzékbe (a  továbbiakban: névjegyzék) vétel iránt bejelentést tevő 
természetes vagy jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli egyéb szervezetre (a  továbbiakban együtt: 
bejelentő) terjed ki.”

 (2) A Köfir. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A díjat a bejelentőnek akkor is meg kell fizetnie, ha
a) a  névjegyzékbe való felvétel iránti bejelentést a  bejelentő visszavonja, vagy a  miniszter a  tevékenység 
megkezdését megtiltja,
b) a miniszter a névjegyzékbe történő felvétel iránti eljárást megszünteti, kivéve, ha az eljárás megszüntetésére a díj 
meg nem fizetése miatt került sor.
(2) A díjat a miniszter visszatéríti, ha a névjegyzékbe történő felvétel iránti bejelentés visszavonásáról a bejelentőtől 
az érdemi intézkedést megelőzően írásban tudomást szerzett. Érdemi intézkedés a névjegyzékbe való felvétel vagy 
– ennek hiányában – a hiánypótlásnak a bejelentő részére a miniszter által történő megküldése.
(3) A  bejelentés visszavonását követően tett új bejelentés benyújtásával egyidejűleg a  díj ismételt megfizetését 
a 3. § (3) bekezdése szerint kell igazolni.”
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 (3) A Köfir.
a) 2. § (1) bekezdésében a „kérelmezőnek” szövegrész helyébe a „bejelentőnek” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi” szöveg,
c) 3. § (3) bekezdésében a „kérelemhez” szövegrész helyébe a „bejelentéshez” szöveg
lép.

5. Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 
10/2006. (III. 7.) IM rendelet módosítása

5. § (1) Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM 
rendelet (a továbbiakban: Iszor.) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el a  jogi oktatás és a vizsga feletti szakmai 
felügyeletet. E jogkörében ellenőrzi a képzés és a vizsga menetét.”

 (2) Az Iszor. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Jogakadémia kéthavonta – kivéve, ha a tanfolyamra nincs jelentkező – indít jogi oktatást. A Jogakadémia  
– kivételes esetben, vagy ha a  jelentkezők nagyobb száma azt indokolja – a  tanfolyam indítására további 
időpontokat is megjelölhet.
(2) A Jogakadémia a honlapján félévente közzéteszi a tanfolyam időpontjait, helyét, a tananyagának alapját képező 
jogszabályok jegyzékét, a vizsga tervezett időpontját, valamint a tanfolyam és a vizsga díját, továbbá befizetésének 
módját.”

 (3) Az Iszor. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A miniszter az (1) bekezdés szerinti mentesülési feltételek meglétéről a mentesülés iránti kérelem benyújtásától 
számított harminc napon belül dönt, és az  (1)  bekezdésben foglalt valamely feltétel fennállása esetén a  szakértőt 
mentesíti a vizsga alól, ellenkező esetben kötelezi a vizsga letételére.”

 (4) Az Iszor. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szakértő a  tanfolyamra és a  vizsgára történő jelentkezését a  Jogakadémiához írásban nyújthatja be, 
a Jogakadémia képzésszervezést támogató informatikai rendszere útján, postai vagy az elektronikus aláírásról szóló 
törvényben szabályozott elektronikus úton, valamint személyesen átadott irat útján. A szakértő a névjegyzékbe való 
felvételéről szóló határozat kézhezvételétől számított három hónapon belül köteles a jogi oktatáson részt venni.”

 (5) Az Iszor. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  tanfolyamra és a  vizsgára történő jelentkezési kérelem a  Jogakadémia által rendelkezésre bocsátott 
jelentkezési lapon terjeszthető elő. A  Jogakadémia és az  igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság 
(a továbbiakban: névjegyzéket vezető hatóság) a jelentkezési lap mintáját a honlapján is közzéteszi. A jelentkezési 
lapon a szakértő feltünteti a Szaktv. szerinti nyilvántartási számát és nyilatkozik arról, hogy hozzájárul az igazságügyi 
szakértők jogi oktatásával és vizsgájával kapcsolatban személyes adatainak a  Jogakadémia által történő 
kezeléséhez.”

 (6) Az Iszor. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  miniszter az  5.  § (3)  bekezdésében foglalt mentesülésről szóló döntését elektronikus úton haladéktalanul 
megküldi a Jogakadémia részére.
(5) A Jogakadémia a szakértői névjegyzékbe vétel tényét a szakértői névjegyzék interneten elérhető adatbázisából 
közvetlen adatlekérdezéssel ellenőrzi.”

 (7) Az Iszor. 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Jogakadémia a szakértőt jelentkezés alapján osztja be a tanfolyamra és a vizsgára.
(2) A  Jogakadémia a  szakértőt a  tanfolyam helyéről és időpontjáról a  tanfolyamra történő jelentkezésnek 
a  Jogakadémiához való érkezését követően írásban postai vagy az  elektronikus aláírásról szóló törvényben 
szabályozott elektronikus úton, továbbá – ha a tanfolyam időpontja miatt indokolt – személyesen átadott irat útján 
értesíti.”

 (8) Az Iszor. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Jogakadémia a tanfolyam befejezéséről és a vizsga eredményéről a tanfolyam és a vizsga időpontját követő öt 
munkanapon belül értesíti a névjegyzéket vezető hatóságot.”

 (9) Az Iszor. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) A  Jogakadémia legkésőbb az  első képzés befejezését követő öt napon belül kitűzi a  vizsga helyét és 
időpontját, és erről a  vizsgára köteles szakértőnek (a  továbbiakban: jelölt) írásban postai vagy az  elektronikus 
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aláírásról szóló törvényben szabályozott elektronikus úton, továbbá – ha a  vizsga időpontja miatt indokolt – 
személyesen átadott irat útján értesíti.
(2) A  Jogakadémia kéthavonta – kivéve, ha a  vizsgára nem volt jelentkező – a  tanfolyamot követő három héten 
belül tűzi ki a  vizsgát. Kivételes esetben, vagy ha a  jelöltek nagyobb száma azt indokolja, a  Jogakadémia további 
vizsgaidőpontokat is kitűzhet.”

 (10) Az Iszor. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vizsgabizottság az értékelés során arról dönt, hogy a jelölt az igazságügyi szakértői tevékenység végzéséhez 
szükséges jogi ismereteket elsajátította és a  gyakorlatban alkalmazni is tudja, így a  vizsgabizottság a  vizsgán 
megfelelt vagy sikertelen vizsga esetén nem felelt meg értékelést adhat.”

 (11) Az Iszor. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a jelölt a vizsgán nem felelt meg, a vizsgát egy alkalommal megismételheti. A vizsgabizottság a jelöltet erről 
a vizsga eredményének kihirdetésekor értesíti.”

 (12) Az Iszor. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vizsgáról a vizsgabizottság jegyzőkönyvet készít, amelyben fel kell tüntetni
a) a jelölt természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
b) a vizsga helyét és időpontját,
c) azt, hogy a jelölt a vizsgán megfelelt vagy nem felelt meg.”

 (13) Az Iszor. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az (1) és (2) bekezdés szerinti tanúsítvány elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, a 2016. január 1. 
napja után teljesített képzés vagy vizsga esetén a  Jogakadémia, az  ezt megelőzően teljesített képzés vagy vizsga 
esetén a miniszter pótolja a tanúsítványt.”

 (14) Az Iszor. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  előadót a  tanfolyamon teljesített óraszám alapján a  Jogakadémia és az  előadó között esetenként vagy 
keretszerződés alapján létrejött, az oktatási feladatok ellátására vonatkozó írásbeli megállapodás alapján illeti meg 
díjazás, amelynek díja nem lehet kevesebb, mint bruttó 20 000 forint.”

 (15) Az Iszor. 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (2) bekezdés szerinti szakértő a (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti feltétel meglétét igazoló okiratot vagy annak 
közjegyző által hitelesített másolatát a  szakértő felülvizsgálata során köteles a  miniszterhez benyújtani, aki erről 
haladéktalanul értesíti a Jogakadémiát.”

 (16) Az Iszor. 27. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  (2)  bekezdés szerinti szakértő a  rendszeres továbbképzésre az  első képzés elvégzésétől számított két 
éven belül, majd ezt követően kétévente köteles jelentkezni. Az  a  szakértő, aki az  első képzési kötelezettségének 
a  névjegyzékbe vétele feltételei fennállásának az  igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti 
felülvizsgálata során hozott határozat meghozatalát megelőzően tett eleget, az első képzés időpontjától számított 
két éven belül, majd ezt követően kétévente köteles a rendszeres továbbképzésre jelentkezni.”

 (17) Az Iszor. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  első képzésen vagy rendszeres továbbképzésen részt vett szakértőnek az  e  rendelet egyes igazságügyi 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2014. (XII. 23.) IM rendelettel módosított 6.  §-ában foglalt 
rendszeres továbbképzési kötelezettségének az első képzésen vagy a  rendszeres továbbképzésen való részvételét 
követő naptári év január elsejétől számított két éven belül kell teljesítenie.”

 (18) Az Iszor.
a) 1. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,
b) 2. számú melléklete helyébe a 4. melléklet
lép.

 (19) Az Iszor.
a) 2.  § (1)  bekezdésében az „igazságügyért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe 

az „Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája (a továbbiakban: Jogakadémia)” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 22. §-ában, 28. § (1) bekezdésében 

a „miniszter” szövegrész helyébe a „Jogakadémia” szöveg,
c) 5. § (2) bekezdésében a „hitelesített másolatát” szövegrész helyébe a „közjegyző által hitelesített másolatát” 

szöveg,
c) 8. § (2) bekezdésében a „szelvényrészt” szövegrész helyébe a „csekkszelvény feladóvevényét” szöveg,
d) 10. § (3) bekezdésében a „miniszter jelöli ki” szövegrész helyébe a „Jogakadémia jelöli ki” szöveg,
e) 20. § (2) bekezdésében a „Vizsgabizottság” szövegrész helyébe a „vizsgabizottság” szöveg,
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f ) 21.  § (3)  bekezdésében a  „miniszter által vezetett minisztérium körbélyegzőjével” szövegrész helyébe 
a „Jogakadémia bélyegzőjével” szöveg,

g) 24.  § (1)  bekezdésében az  „Igazságügyi Minisztérium 10032000-01397136-00000000 számú számlájára” 
szövegrész helyébe az „Igazságügyi Hivatal 10032000-00334693-00000000 számlaszámára” szöveg

lép.

6. A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 
módosítása

6. §  A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 66.  § 
(2)  bekezdésében a „támogatás tárgyú ügyben – legfeljebb 3 hónapos – határidő tűzésével” szövegrész helyébe 
a „támogatás tárgyú ügyben legfeljebb 45 napos határidő tűzésével” szöveg lép.

7. A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, 
díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet módosítása

7. §  A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és 
iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006.  évi CXXIII.  törvény szerinti közvetítői 
tevékenységet az az ügyvéd láthat el, aki)
„a) az  Igazságügyi Hivatal Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája, vagy továbbképzési, illetve 
szakvizsgarendszerben akkreditált, vagy nemzetközi mediációs szervezet legalább kétszer 30 órás, tematikájában 
egymásra épülő, közvetítés tárgyú elméleti és gyakorlati képzésében vett részt, vagy”.

8. A közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása

8. §  A közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
a) 3. § (3) bekezdésében és 6. § (2) bekezdés a) pontjában a „kérelmező” szövegrész helyébe a „bejelentő” szöveg,
b) 6. § (1), (2) és (4) bekezdésében a „kérelmezőnek” szövegrész helyébe a „bejelentőnek” szöveg
lép.

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § (9) bekezdés b)–g) pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelethez
„3. számú melléklet a 16/2001. (X. 26.) IM rendelethez

Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság
....../...... szám

BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓI OKLEVÉL

A Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság tanúsítja, hogy

..................................................................,

aki ................................, ...... év ...... hó ........ napján született,

a mai napon a bírósági végrehajtói szakvizsgán

megfelelt.

Budapest, ...... év .................. hó ... napján.

.................................................................
a vizsgabizottság elnöke

 ...................................................... ......................................................
 a vizsgabizottság tagja a vizsgabizottság tagja

 ...................................................... ......................................................
 a vizsgabizottság tagja a vizsgabizottság tagja

P. H.”

2. melléklet a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelethez
„4. számú melléklet a 16/2001. (X. 26.) IM rendelethez

Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság
......./…... szám

BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐI OKLEVÉL

A Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság tanúsítja, hogy

..................................................................,

aki ................................, ...... év ...... hó ........ napján született,

a mai napon a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgán

megfelelt.
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Budapest, ...... év .................. hó ... napján.

.................................................................
a vizsgabizottság elnöke

 ...................................................... ......................................................
 a vizsgabizottság tagja a vizsgabizottság tagja

 ...................................................... ......................................................
 a vizsgabizottság tagja a vizsgabizottság tagja

P. H.”

3. melléklet a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelethez
„1. számú melléklet a 10/2006. (III. 7.) IM rendelethez

A) rész

Az első képzés tananyaga

 1.  Az igazságügyi szakértői működésről szóló jogszabályok és a szakértőkre vonatkozó etikai normák.
 2.  Az igazságügyi szervezetre vonatkozó, az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához szükséges rendelkezések.
 3.  Az eljárási törvényeknek az igazságügyi szakértőket érintő rendelkezései.
 4.  Magyarország Alaptörvényének rendelkezései.
 5.  A  személyes adatok védelméhez fűződő alapjogra, a  személyiségi jogok védelme és az  adatvédelem 

követelményeire vonatkozó alapvető rendelkezések.
 6.  A gazdasági társaságok és a jogi személyek alapítására, működésére vonatkozó jogszabályok alapvető rendelkezései.
 7.  Az  Európai Uniónak különösen az  intézmény- és jogforrási rendszerre, a  letelepedés és a  szolgáltatásnyújtás 

szabadságára vonatkozó alapvető szabályai.
 8.  Hivatásetika.
 9.  Helyzetgyakorlat.

B) rész

A rendszeres továbbképzés tananyaga

 1.  Az igazságügyi szakértői működésről szóló jogszabályok és a szakértőkre vonatkozó etikai normák.
 2.  Az igazságügyi szervezetre vonatkozó, az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához szükséges rendelkezések.
 3.  Az eljárásjogi törvényeknek az igazságügyi szakértőket érintő rendelkezései.
 4.  Hivatásetika.
 5.  Helyzetgyakorlat.”
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4. melléklet a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelethez
„2. számú melléklet a 10/2006. (III. 7.) IM rendelethez

Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság

TANÚSÍTVÁNY

Az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tanúsítja, hogy

...............................................................................................................

aki ...................................................................., .............  év ........................ hó ......... napján született, az  igazságügyi szakértői 
tevékenység folytatásához szükséges jogi vizsgán megfelelt.

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

.................................................
a vizsgabizottság elnöke

 ................................................. .................................................
 a vizsgabizottság tagja a vizsgabizottság tagja

P. H.”

A nemzetgazdasági miniszter 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelete
a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és 
hatósági vizsgával összefüggő feladatokról

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (2) bekezdés e) pontjában, a biztosítási 
tevékenységről szóló 2014.  évi LXXXVIII.  törvény 438.  § e)  pontjában és a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei 
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.  törvény 180. § (2) bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1. és 14. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. §  E rendelet alkalmazása kiterjed
a) a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankra 

(a továbbiakban: Hatóság) a hatósági képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos feladatai tekintetében,
b) a  képzést és vizsgáztatást végző képző szerv (a  továbbiakban: képző szerv), a  vizsgabiztos és a  vizsgázó 

e rendeletben meghatározott jogaira és kötelezettségeire,
c) a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: 

Hpt.) 74.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti hatósági vizsga, a  biztosítási tevékenységről szóló 2014.  évi 
LXXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Bit.) 369.  § (3)  bekezdés d)  pontja és (6)  bekezdése szerinti hatósági 
vizsga és a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007.  évi CXXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Bszt.) 22/B.  § (1)  bekezdés 
c) pontja szerinti hatósági vizsga (a továbbiakban együtt: hatósági vizsga) követelményeire,

d) a hatósági vizsgával összefüggő szabályokra és a hatósági vizsgán vizsgáztatásra jogosultak körére, és
e) a hatósági vizsgára felkészítő hatósági képzéssel összefüggő szabályokra.
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2. A képző szerv és a hatósági képzés

2. § (1) Hatósági vizsgának és az arra felkészítő hatósági képzésnek az e rendelet feltételeinek megfelelő vizsga és képzés 
fogadható el.

 (2) A  hatósági vizsga megkezdésének feltételeként olyan hatósági képzés teljesítése fogadható el, amelyet 
megvalósító képző szerv a  felnőttképzésről szóló törvény alapján engedéllyel rendelkezik az  Országos Képzési 
Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] 1. mellékletében szereplő,
a) Adótanácsadó megnevezésű,
b) Államháztartási mérlegképes könyvelő megnevezésű,
c) Banki, befektetési termékértékesítő megnevezésű,
d) Biztosítási tanácsadó megnevezésű,
e) Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű,
f ) Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű,
g) Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű,
h) IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű,
i) Nonprofit menedzser megnevezésű,
j) Okleveles adóellenőrzési szakértő megnevezésű,
k) Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű,
l) Okleveles jövedelemadó-szakértő megnevezésű,
m) Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű,
n) Pénztárkezelő és valutapénztáros megnevezésű,
o) Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű,
p) Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) megnevezésű,
q) Szakképesített bankreferens megnevezésű, vagy
r) Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű
részszakképesítés, szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) megszerzésére 
irányuló felnőttképzési tevékenység végzésére.

 (3) A  Hpt. 74.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti hatósági vizsga megkezdésének feltételeként – a  (2)  bekezdés szerinti 
képzésen túl – azon hatósági képzés teljesítése fogadható el, amelyet Magyarország területén pénzügyi szolgáltatási 
tevékenység végzésére jogosult intézmény a  saját és vele egy csoportba tartozó társaságok munkavállalói, illetve 
közvetítői számára szervez.

 (4) A  Bit. 369.  § (3)  bekezdés b)  pontja és (6)  bekezdése szerinti hatósági vizsga megkezdésének feltételeként  
– a  (2)  bekezdés szerinti képzésen túl – azon hatósági képzés teljesítése fogadható el, amelyet a  Magyarország 
területén biztosítási tevékenység végzésére jogosult és biztosításközvetítői alapképzést végző biztosító szervez.

 (5) A Bszt. 22/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hatósági vizsga megkezdésének feltételeként – a (2) bekezdés szerinti 
képzésen túl – azon hatósági képzés teljesítése fogadható el, amelyet Magyarország területén – a  Bszt. 5.  §-a 
értelmében – befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosult intézmény a  saját és vele egy csoportba 
tartozó társaságok munkavállalói, illetve közvetítői számára szervez.

3. § (1) A Hatóság által a Hpt., a Bit. és a Bszt. szerint vezetett nyilvántartásba (a továbbiakban együtt: Hatóság által vezetett 
nyilvántartás) azon képző szerv vehető fel, amely
a) a 2. §-ban meghatározott követelményeknek megfelel,
b) megnevezi az oktatókat és a 7. § (1) bekezdése szerinti igazolás kiállítására jogosult személyeket,
c) rendelkezik az 5. § szerinti képzési programmal,
d) rendelkezik a képzéshez és vizsgáztatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel,
e) vállalja, hogy eleget tesz az e rendeletben és a vizsgaszabályzatban foglalt követelményeknek, és
f ) a  Hatóság által vezetett nyilvántartásból való – a  8.  § (3)  bekezdés c) és e)  pontjában foglaltak miatti – 

törlésére a  Hatóság által vezetett nyilvántartásba való felvételére irányuló – elbírálás alatt álló – kérelme 
benyújtását megelőző két éven belül nem került sor.

 (2) A  képző szerv az  (1)  bekezdésben foglalt feltételek és a  Hatóság által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok 
változását a Hatóságnak a változás megtörténtétől számított nyolc napon belül bejelenti.

 (3) A képző szerv a képzések időpontját a Hatóság részére előzetesen bejelenti.
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4. § (1) A hatósági képzés
a) az  1.  mellékletben meghatározott vizsgatárgyak ismeretanyagának oktatása révén a  pénzügyi szolgáltatás 

közvetítői hatósági vizsgára,
b) a 2. mellékletben meghatározott vizsgatárgyak ismeretanyagának oktatása révén a függő biztosításközvetítői 

hatósági vizsgára,
c) a  3.  mellékletben meghatározott vizsgatárgyak ismeretanyagának oktatása révén a  független 

biztosításközvetítői hatósági vizsgára,
d) a  4.  mellékletben meghatározott vizsgatárgyak ismeretanyagának oktatása révén a  tőkepiaci üzletkötői 

hatósági vizsgára
történő felkészítést biztosítja.

 (2) A  Hatóság kialakítja, és indokoltság esetén felülvizsgálja a  hatósági képzés és a  hatósági vizsga – közvetítői 
tevékenység végzéséhez szükséges és arányos tudás megszerzéséhez igazodó – követelményrendszerét, valamint 
ezzel összefüggésben az  – 1–4.  mellékletben meghatározott vizsgatárgyak szerinti – oktatási segédanyagot és 
a kérdéstárat.

 (3) A  Hatóság a  (2)  bekezdés szerinti feladatai ellátása során együttműködik a  pénz-, tőke- és biztosítási piaci 
szereplőkkel, továbbá a  hatósági képzés rendszerében részt vevő szolgáltatók szakmai érdekvédelmi és 
érdek-képviseleti szerveivel, véleményüket figyelembe veszi.

 (4) A  hatósági vizsgára történő hatékony felkészülés érdekében a  Hatóság az  érintett piaci és egyéb szakmai 
szervezetek bevonásával készített oktatási segédanyagot és annak aktualizált szövegét a honlapján közzéteszi.

5. § (1) A képző szervnek rendelkeznie kell az 1–4. melléklet szerinti ismeretanyag alapfokú elsajátítására alkalmas képzési 
programmal.

 (2) A képzési program valamennyi képzés esetében tartalmazza:
a) a képzés során megszerezhető ismereteket,
b) a képzésben való részvétel feltételeit,
c) a képzés időtartamát, amely vizsgatárgyanként

ca) pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés esetén nem lehet kevesebb öt óránál, 
cb) függő és független biztosításközvetítői, valamint tőkepiaci üzletkötői hatósági képzés esetén nem lehet 

kevesebb tíz óránál,
d) a képzés módszereit,
e) a maximális csoportlétszámot, amely

ea) legfeljebb harminc fő lehet,
eb) legfeljebb negyvenöt fő lehet, ha a  képző szerv a  képzési időtartamon felül legalább három óra 

időtartamban konzultációs lehetőséget biztosít a képzésben résztvevőknek, és
f ) a képzésben résztvevők jelenléti nyilvántartásának rendjét.

 (3) A képzésben az vehet részt, aki
a) rendelkezik érettségi vizsgával,
b) hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál, pénzforgalmi intézménynél, pénzügyi közvetítői tevékenységet 

folytató vállalkozásnál vagy hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, pénzügyi szolgáltatás közvetítők szakmai 
érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél a  jelentkezést megelőző hat éven belül legalább négy éves 
pénzügyi szakmai tapasztalatot szerzett,

c) biztosítónál, viszontbiztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, 
harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő magyarországi fióktelepénél vagy ezen 
szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél a  jelentkezést megelőző hat éven belül 
legalább négy éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett,

d) befektetési vállalkozásnál vagy befektetési alapkezelőnél a  jelentkezést megelőző hat éven belül legalább 
négy éves befektetési szolgáltatási vagy tőkepiaci szakmai tapasztalatot szerzett, vagy

e) az  államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén a  jelentkezést megelőző hat éven belül legalább 
négy éves pénzügyi szakmai, biztosításszakmai, befektetési szolgáltatási vagy tőkepiaci szakmai tapasztalatot 
szerzett.

 (4) A  képzésen történő részvétel további feltétele, hogy a  résztvevő a  7.  § (1)  bekezdés szerinti igazolás kiállítása 
céljából hozzájárul természetes személyazonosító- és lakcímadatai képző szerv általi kezeléséhez.
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6. §  A képző szervnél oktatóként az a személy foglalkoztatható, aki
a) felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és legalább három éves pénzügyi szakmai, biztosításszakmai, 

befektetési szolgáltatási vagy tőkepiaci szakmai tapasztalatot szerzett
aa) hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál, pénzforgalmi intézménynél, pénzügyi közvetítői 

tevékenységet folytató vállalkozásnál,
ab) biztosítónál, viszontbiztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó 

szervezetnél, harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő magyarországi 
fióktelepénél,

ac) befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél,
ad) államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál pénzügyi, gazdasági területen,
ae) felsőoktatásban pénzügyi, gazdasági területen oktatóként,
af ) a Magyar Nemzeti Banknál, vagy
ag) hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, pénzügyi szolgáltatás közvetítők, biztosítók, 

biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek, harmadik országban 
székhellyel rendelkező biztosításközvetítők magyarországi fióktelepe, befektetési vállalkozások, 
befektetési alapkezelők szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél, vagy

b) középfokú végzettséggel rendelkezik, és az  a)  pont aa)–ag)  alpontokban meghatározott szervek vagy 
szervezetek valamelyikénél legalább tíz éves pénzügyi szakmai, biztosításszakmai, befektetési szolgáltatási 
vagy tőkepiaci szakmai tapasztalatot szerzett, amely tapasztalat megszerzésének záró időpontja öt éven 
belüli időpontra esik.

7. § (1) A képző szerv a képzésen részt vevő mindazon személyek részére igazolást állít ki, akik a nyilvántartás szerint igazolt 
módon – az oktatott vizsgatárgyhoz rendelt óraszám legalább 80%-ában – a képzésen részt vettek.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza:
a) a képző szerv pontos megnevezését,
b) az oktatott vizsgatárgyak 1–4. melléklet szerinti felsorolását,
c) a vizsgára jelentkező 9. mellékletben meghatározott adatait,
d) az igazolás kiállításának helyét és dátumát, és
e) az igazolás aláírására jogosult személy nevét és aláírását.

 (3) A  képző szerv – a  képzésen részt vevő személy beleegyező nyilatkozata birtokában – az  (1)  bekezdés szerinti 
igazolásról és a jelenléti nyilvántartásról az igazolás kiadását követő két évig nyilvántartást vezet.

8. § (1) A Hatóság által vezetett nyilvántartásban szereplő képző szervek által szervezett képzés és vizsgáztatás feltételeit, 
valamint a  képzés és vizsgáztatás e  rendeletben és a  vizsgaszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő 
lebonyolítását a Hatóság jogosult ellenőrizni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti ellenőrzés annak vizsgálatára irányul, hogy a  képző szerv folyamatosan teljesíti-e 
az e rendelet, valamint a vizsgaszabályzat szerinti követelményeket.

 (3) A Hatóság törli a nyilvántartásból a képző szervet, ha
a) a képző szerv kéri a törlését,
b) a képző szerv jogutód nélkül megszűnik,
c) az ellenőrzés során a Hatóság ismételt vagy súlyos jogszabálysértést, vagy a vizsgaszabályzat ismételt vagy 

súlyos – így különösen a  képzés tárgyi feltételeire, a  képzés lefolytatására, valamint a  képző szervvé válás 
feltételeire vonatkozó szabályok – megsértését állapítja meg,

d) a képző szerv a változás-bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
e) a képző szerv a képzési programban foglaltakat megszegi.

9. § (1) A képzés időpontjairól és a képzéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról a képző szerv az internetes honlapján nyújt 
tájékoztatást.

 (2) A  képző szervek jegyzékszámáról, nevéről és címéről, valamint a  Hatóság által vezetett nyilvántartásból törölt 
képző szervek esetén a törlés dátumáról, továbbá a képzések időpontjairól a Hatóság az internetes honlapján nyújt 
tájékoztatást.
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3. A hatósági vizsga és a vizsgabiztos

10. §  Hatósági vizsgát – a 11. § (5) bekezdésében meghatározott személyek kivételével – az tehet, aki a hatósági képzést 
a  hatósági vizsgára történő jelentkezés dátumát megelőzően legfeljebb tizenkét hónappal korábban teljesítette, 
amelyet a 7. § (1) bekezdése szerinti igazolással bizonyít.

11. § (1) A hatósági vizsga az 1–4. mellékletben szereplő egyes vizsgáknál meghatározott vizsgatárgyakból áll.
 (2) Az  adott hatósági vizsgát valamennyi – az  1–4.  mellékletben szereplő egyes vizsgáknál meghatározott – 

vizsgatárgyból egyidejűleg kell letenni.
 (3) Az  adott hatósági vizsga az  1–4.  mellékletben szereplő egyes vizsgáknál meghatározott vizsgatárgyak alapszintű 

szakmai ismeretét kéri számon a  kérdéstárban szereplő kérdésekből összeállított, a  13.  § (1)  bekezdése szerinti 
feladatlap segítségével.

 (4) A kérdéstárat a (3) bekezdésben és a 4. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak szerint kell kialakítani.
 (5) A  függő biztosításközvetítői hatósági vizsgával, vagy a  150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő, 

„Biztosításközvetítő (függő és független)” megnevezésű szakképesítéssel, vagy ennek megfelelő függő 
biztosításközvetítő szakképesítéssel rendelkező biztosításközvetítő a  hatósági vizsga sikeres letételét vagy 
a  szakképesítés megszerzését követő négy éven belül – a  képzés teljesítése nélkül – a  3.  mellékletben 
meghatározott független biztosításközvetítői alapismeretek vizsgatárgyra vonatkozó önálló különbözeti vizsga 
sikeres letételével független biztosításközvetítői tanúsítványt szerezhet.

12. § (1) A Hatóság által vezetett nyilvántartásba vizsgabiztosként az a természetes személy vehető fel és egyben a Hatóság 
által a hatósági vizsga lebonyolítására az a vizsgabiztos bízható meg, aki vállalja, hogy eleget tesz az e rendeletben 
és a vizsgaszabályzatban foglalt követelményeknek, és
a) felsőfokú végzettséggel rendelkezik, vagy
b) középfokú végzettséggel rendelkezik, és hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál, pénzforgalmi intézménynél, 

pénzügyi közvetítői tevékenységet folytató vállalkozásnál, biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet 
folytató gazdálkodó szervezetnél, harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetítők 
magyarországi fióktelepénél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, államigazgatási 
szervnél vagy közigazgatási hatóságnál pénzügyi vagy gazdasági területen vagy hitelintézetek, pénzügyi 
vállalkozások, pénzügyi szolgáltatás közvetítők, biztosítók, biztosításközvetítői tevékenységet folytató 
gazdálkodó szervezetek, harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetítők magyarországi 
fióktelepe, szaktanácsadók, befektetési vállalkozások, befektetési alapkezelők szakmai érdekvédelmi vagy 
érdek-képviseleti szervénél legalább öt éves pénzügyi szakmai, biztosításszakmai befektetési szolgáltatási 
vagy tőkepiaci szakmai tapasztalatot szerzett.

 (2) A  vizsgabiztos tevékenységének e  rendeletben, továbbá a  vizsgaszabályzatban foglalt feltételeknek való 
megfelelését a Hatóság jogosult ellenőrizni.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti ellenőrzés annak vizsgálatára irányul, hogy a  vizsgabiztos folyamatosan teljesíti-e 
az e rendelet, továbbá a vizsgaszabályzat szerinti követelményeket.

 (4) Ha a  Hatóság az  ellenőrzése során a  vizsgabiztossal szemben az  e  rendelet vagy a  vizsgaszabályzat megsértését 
állapítja meg, az adott vizsgára történő vizsgabiztosi megbízását visszavonhatja.

 (5) Akivel szemben a  Hatóság ismételt vagy súlyos jogszabálysértést, vagy a  vizsgaszabályzat ismételt vagy súlyos 
megsértését állapítja meg, vizsgabiztosnak az ezt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig 
nem bízható meg.

 (6) Az  adott vizsga lebonyolítására megbízott vizsgabiztos nem lehet olyan személy, aki a  vizsgázó Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója, vagy aki a vizsgázó hatósági képzésében részt vett.

 (7) A  vizsgabiztos nem működhet közre a  vizsgáztatásban annál a  képző szervnél, amellyel munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

13. § (1) A  hatósági vizsga előre meghatározott helyszínen és időpontban, számítógépes vizsgaprogram igénybevételével 
vagy írásban, magyar nyelvű feleletválasztós feladatlap kitöltésével tehető le.

 (2) A képző szervnek – számítógépes vizsgaprogram igénybevétele esetén – rendelkeznie kell a képzés, illetve a vizsga 
helyszínén az  azon részt vevők létszámának megfelelő számú számítógéppel, és a  szükséges számítógépes 
programokkal.
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 (3) A  hatósági vizsga időtartama alatt a  vizsgahelyiségben kizárólag a  vizsgázók, a  vizsgabiztosok, valamint 
a vizsgáztatást ellenőrző személyek tartózkodhatnak.

14. § (1) A  vizsgára történő jelentkezés a  9.  melléklet szerinti jelentkezési lap kitöltésével történik, amelyet a  képző szerv 
útján a  Hatósághoz kell benyújtani a  vizsga megjelölt előzetes időpontját legalább tizenöt nappal megelőzően, 
míg sikertelen vizsga utáni pótvizsga esetén a  pótvizsga megjelölt előzetes időpontját legalább tíz munkanappal 
megelőzően.

 (2) A  vizsgára jelentkező a  jelentkezési lapon megjelöli a  tervezett vizsga helyszínét és előzetes időpontját, valamint 
nyilatkozik a  vizsgaszabályzat elfogadásáról és arról, hogy hozzájárul a  természetes személyazonosító- és 
lakcímadatainak a Hatóság általi kezeléséhez.

 (3) A  jelentkezési laphoz csatolni kell a  20.  § (1)  bekezdésében meghatározott vizsgadíj megfizetésére vonatkozó 
igazolást, valamint – a  11.  § (5)  bekezdésében meghatározott személyek kivételével – az  érettségi bizonyítvány 
hiteles másolatát vagy az  5.  § (3)  bekezdés b)–e)  pontjában meghatározott, a  munkáltató, a  megbízó vagy 
a megrendelő által kiállított, szakmai tapasztalatra vonatkozó eredeti igazolást, továbbá a képző szerv által kiállított, 
a 7. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást.

 (4) Ha a  benyújtott jelentkezés nem felel meg e  rendelet rendelkezéseinek, vagy más okból kiegészítésre vagy 
kijavításra szorul, a  Hatóság a  jelentkezést – annak beérkezésétől számított nyolc napon belül – a  hiány 
megjelölésével elutasítja.

 (5) A  (4)  bekezdés szerinti elutasítás esetén az  (1)  bekezdés szerinti új jelentkezést kell benyújtani, azzal, hogy 
az elutasítást követő három hónapon belüli új jelentkezés esetén a korábban már csatolt, a 20. § (1) bekezdésében 
meghatározott vizsgadíj megfizetésére vonatkozó igazolás és a (3) bekezdés szerinti hiteles érettségi bizonyítvány-
másolat benyújtása nem szükséges.

 (6) A Hatóság minden vizsgára jelentkező részére a jelentkezéstől számított két hónapon belül köteles vizsgaidőpontot 
biztosítani, és arról a jelentkezőt a képző szerv útján írásban értesíteni.

 (7) A  Hatóság köteles szükséges számú, de – augusztus és december hónapok kivételével – havonta legalább két 
vizsgát szervezni, és azok előzetes időpontjait legalább három hónappal előre, közlemény formájában az internetes 
honlapján közzétenni.

 (8) Sikertelen vizsgát követő újabb vizsgára történő jelentkezés a 9. mellékletben megjelölt jelentkezési lap megfelelő 
kitöltésével történik, amelyhez csatolni kell a vizsgadíj újbóli befizetésére vonatkozó igazolást.

15. § (1) A hatósági vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a feladatok megoldására adható összpontszám legalább 75%-át elérte.
 (2) A hatósági vizsga sikeres letételét, annak típusától függően az 5–8. melléklet szerinti tanúsítvány igazolja, amelyet 

a Hatóság a vizsgajegyzőkönyvek beérkezését követő nyolc napon belül állít ki.
 (3) A Hatóság az általa az 5–8. mellékletnek megfelelően kiállított tanúsítványokról és a vizsgázókról – azok beleegyező 

nyilatkozatai birtokában – nyilvántartást vezet.
 (4) Az elveszett vagy megsemmisült tanúsítvány pótlására – erre irányuló kérelem esetén – a Hatóság a nyilvántartása 

alapján másodlatot állít ki, amit a  kérelmező a  9.  mellékletben meghatározott – vizsgaidőpontban érvényes – 
adatainak megadásával igényelhet.

 (5) A  vizsga sikeres letételét igazoló tanúsítványokra – ha e  rendelet eltérően nem rendelkezik – a  közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatósági bizonyítványra vonatkozó 
szabályait kell alkalmazni.

16. § (1) A  vizsgáról vizsgajegyzőkönyv készül, amelyet a  vizsgabiztos a  vizsgát követő munkanapon továbbít a  Hatóság 
részére.

 (2) A  vizsgajegyzőkönyv tartalmazza a  vizsgázók nevét, aláírását, a  vizsga helyszínét, kezdő és befejező időpontját, 
a  vizsgabiztos és a  vizsgáztatást ellenőrző személyek nevét, aláírását, a  vizsga eredményét vizsgázók szerint, 
valamint a  felfüggesztett vizsgázó nevét, a  felfüggesztés okát és a  felfüggesztés körülményeire vonatkozó rövid 
ismertetést.

17. §  A Hatóság érvényteleníti annak a  vizsgázónak a  vizsgáját, aki a  vizsgát a  Hatóság félrevezetésével, hamis adatok 
közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tette 
le. Ha a tanúsítványt a Hatóság már kiadta, úgy intézkedik annak visszavonásáról.
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18. § (1) A vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzatot és a kérdéstárat a Hatóság elkészíti, 
és a honlapján közzéteszi.

 (2) A  hatósági képzéssel és a  hatósági vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról a  Hatóság a  honlapján közleményt 
tesz közzé.

4. A hatósági képzéssel és vizsgával kapcsolatos kifogások

19. § (1) A  hatósági képzéssel, illetve vizsgával kapcsolatban – a  vizsgaszabályzatban és az  e  rendeletben foglaltak 
megsértése esetén – a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül a képző szervnél benyújtandó kifogásnak van 
helye.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti tudomásszerzés napja legkésőbb az a nap, amikor
a) hatósági képzéssel kapcsolatos sérelem esetén a képzésben részt vevő a 7. § (1) bekezdése szerinti igazolást 

kézhez vette,
b) hatósági vizsgával kapcsolatos sérelem esetén a vizsgázó a vizsgadolgozatát megtekintette.

 (3) A vizsgázó a vizsgadolgozatát a vizsgaeredmény közlését követő tizenötödik napig tekintheti meg a Hatóságnál.
 (4) A képző szerv a kifogást – annak beérkezésétől számított nyolc napon belül – megküldi a Hatóságnak, kivéve, ha 

a képző szerv a kifogás tárgyát képező intézkedését visszavonja, vagy, ha a kifogásnak megfelelően jár el.
 (5) A Hatóság a kifogás beérkezésétől számított harminc napon belül a kifogást megvizsgálja, és annak eredményéről 

értesíti a kifogás előterjesztőjét.

5. A hatósági vizsga díjának mértékére, megfizetésére és visszatérítésére vonatkozó szabályok

20. § (1) A hatósági vizsga díja kilencezer forint, a 11. § (5) bekezdésében meghatározott különbözeti vizsga díja háromezer 
forint.

 (2) A  vizsgadíjat a  jelentkező a  Hatóság 19017004-01770000-30901002 számú számlájára fizeti be, a  közlemény 
rovatban a jelentkező neve és a hatósági vizsgadíj megjegyzés feltüntetésével.

21. § (1) Ha a  jelentkező a  hatósági vizsgán nem vesz részt, a  képző szerv útján a  Hatósághoz – a  vizsgaidőpontot három 
nappal megelőzően írásban – benyújtott kérelemben kérheti a  vizsgadíj visszatérítését. A  Hatóság a  vizsgadíjat 
visszatéríti, ha a kérelem határidőben megérkezik.

 (2) Ha a  vizsgázó a  hatósági vizsgán önhibáján kívüli váratlan okból nem jelent meg, az  akadály megszűnésétől 
számított tíz napon belül, de legkésőbb az  elmulasztott vizsgaidőpontot követő két hónapon belül írásban 
benyújtott kérelmében – a  körülményekre vonatkozó igazolás csatolásával – kérheti a  vizsgadíj utólagos 
visszatérítését, vagy térítésmentesen új vizsgaidőpont biztosítását. A Hatóság a kérelemnek megfelelően jár el, ha 
az határidőben, hiánytalanul megérkezik.

6. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
 (2) A 24. §, a 25. §, a 26. § c)–e) pontja és a 10. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

23. §  E rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépése után indult hatósági képzésekre és megtartott hatósági vizsgákra kell 
alkalmazni.

24. §  A 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti tudomásszerzés napja
a) hatósági képzéssel kapcsolatos sérelem esetén legkésőbb az  a  nap, amikor a  képzésben részt vevő a  7.  § 
(1) bekezdés szerinti igazolást kézhez vette,
b) hatósági vizsgával kapcsolatos sérelem esetén az a nap, amikor a vizsgaeredmény közlése megtörtént.”

25. §  A 9. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
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26. §  Hatályát veszti
a) a  függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a  hatósági vizsgáról 

szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet,
b) a  pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a  hatósági vizsgáról szóló 

18/2010. (IV. 29.) PM rendelet,
c) a 13. § (1) bekezdésében a „vagy írásban” szövegrész,
d) a 13. § (2) bekezdésében a „– számítógépes vizsgaprogram igénybevétele esetén – ” szövegrész,
e) a 19. § (3) bekezdése.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga követelményei

1.  Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok
1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik
1.1.1. Pénzügyi piac fogalma
1.1.2. Pénzügyi közvetítőrendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet, pénzügyi 
vállalkozás, pénzforgalmi intézmény, biztosító, befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelő)
1.1.3. Kétszintű bankrendszer fogalma (Magyar Nemzeti Bank, hitelintézetek), a jegybank és a hitelintézetek feladatai 
és szolgáltatásai
1.1.4. Értékpapír fogalma, fajtái, a tőzsde fogalma és szerepe
1.1.5. A pénzforgalmi szolgáltatások
1.1.6. Pénztári szolgáltatások csoportosítása és fő szolgáltatásai (önkéntes egészségpénztár, kötelező 
magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár)
1.1.7. Eltérés és kapcsolódás a hitelintézeti, a befektetési, a pénztári és a biztosítói szektor és szolgáltatásai között
1.2. A pénzpiac szereplői
1.2.1. A  hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások és a  pénzforgalmi intézmények szervezeti formái és értékesítési 
csatornái
1.2.2. A  pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenység formái (pénzpiaci függő közvetítők, pénzpiaci független 
közvetítők)
1.2.3. A  pénzügyi szolgáltatás közvetítők piacra lépésének feltételei és működésük főbb szabályai (regisztrációs/
engedélyezési követelmény, a  végzettségre/szakképesítésre/képesítésre vonatkozó követelmények, jogkör, 
kötelezettség)
1.2.4. A pénzpiaci közvetítők általános tájékoztatási kötelezettsége
1.3. A pénzpiac működését érintő hatóságok és egyéb szervezetek
1.3.1. Magyar Nemzeti Bank pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos főbb feladatai, jogkörei
(pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv pénzpiaci közvetítőkre vonatkozó ajánlásai, útmutatói és jogi 
állásfoglalásai)
1.3.2. Magyar Nemzeti Bank jegybanki funkciójával kapcsolatos főbb feladatai, jogkörei
1.3.3. Gazdasági Versenyhivatal (a pénzpiacot érintő versenyszabályok lényege)
1.3.4. Adatvédelmi Biztos Hivatala, tevékenységei (a  pénzpiaci szektorra vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatos 
szabályok)
1.3.5. A  banktitok, az  értékpapírtitok a  fizetési titok, az  üzleti titok és személyes adatok kezelésére vonatkozó 
szabályok
1.3.6. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabály
1.3.7. Országos Betétbiztosítási Alap
1.3.8. A békéltető testület feladata, jogköre
1.3.9. Fogyasztóvédelem, az esetleges jogsérelem orvoslásának lehetőségei
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2.  Vizsgatárgy: Általános jogi ismeretek
2.1. Jogi kötelmek
2.1.1. Közjegyzői okiratba foglalt szerződések
2.1.2. Egyoldalú kötelezettségvállalási/ tartozáselismerő okirat
2.1.3. Kétoldalú közjegyzői okirat
2.1.4. Magánokirati forma
2.1.5. A jelzálogjog és az elidegenítési- és terhelési tilalom bejegyzése
2.1.6. Egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgokra bejegyzett zálogjog bejegyzése
2.1.7. Az adásvételi szerződésekkel szemben támasztott követelmények
2.1.8. Meghatalmazások
2.2. Szerződésmódosítás
2.2.1. Elő- és végtörlesztés
2.2.2. Futamidő-módosítás
2.2.3. Rendelkezésre tartási idő hosszabbodása
2.2.4. Rendelkezésre tartási idő rövidülése
2.2.5. Devizanemváltás
2.2.6. Fedezet kiengedés (több ingatlanfedezet esetén)
2.2.7. Fedezetcsere (egy vagy több ingatlanfedezet esetén)
2.2.8. Hitelfedezeti életbiztosítás kiengedése, felmondása
2.2.9. Kockázatot befolyásoló szereplők módosulása
2.2.10. Zálogkötelezettek személyének változása
2.2.11. Egyoldalú szerződésmódosítás szabályai

3.  Vizsgatárgy: Lakossági megtakarítási és befektetési termékek
3.1. Lakossági megtakarítási termékek
3.1.1. Fizetési számla (bankszámla)
3.1.2. Bankkártya szolgáltatások
3.1.3. Elektronikus bankszolgáltatások
3.1.4. Számlák, szolgáltatások díjai, kondíciói
3.1.5. Kamatszámítás alapjai, fogalmak, számpéldák
3.1.6. Jelenérték számítás
3.1.7. Számlabetét
3.1.8. Takarékbetét
3.1.9. Betéti okirat
3.1.10. Lakás-takarékpénztári betét
3.1.11. A betéthez kapcsolódó banki díjak, és az egységesített betéti kamatláb mutató
3.2. Befektetési termékek
3.2.1. A befektetés hozama, kockázata, a kockázatok csökkentése, a befektetés futamideje és a befektető likviditása, 
egységesített értékpapír hozam mutató
3.2.2. Befektetési termékek
3.2.3. Bankok által kínált értékpapír-befektetések
3.2.4. Előtakarékossági befektetések
3.2.5. Befektető-védelmi Alap (BEVA)

4.  Vizsgatárgy: Hitelezési alapfogalmak
4.1. Hitelezési alapfogalmak
4.1.1. A hitel kamatozása
4.1.2. A hitel futamideje
4.1.3. A hitel törlesztése
4.1.4. A hitel devizaneme
4.1.5. Kamatperiódus
4.1.6. Minimális hitelkritériumok
4.1.7. Fedezet alapú finanszírozás, jövedelem alapú finanszírozás
4.1.8. Biztosítékok
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4.1.9. Egyéb kockázatcsökkentő módszerek
4.1.10. A hitel egyéb, kamaton kívüli terhei és a teljes hiteldíj mutató
4.1.11. Központi Hitelinformációs Rendszer, hitelkérelmek benyújtásához szükséges alapdokumentumok
4.2. A kölcsönügyletben részt vevő személyek
4.2.1. Adós
4.2.2. Főadós
4.2.3. Kötelezően bevonandó adóstárs
4.2.4. Fizetőképességet javító adóstárs
4.2.5. Készfizető kezes
4.2.6. Zálogkötelezett
4.2.7. Haszonélvezeti jog jogosultja
4.3. Ingatlanfedezetekre vonatkozó szabályok
4.3.1. Fedezetként elfogadható ingatlanokra vonatkozó általános szabályok
4.3.2. Fedezetet terhelő jogokra vonatkozó előírások
4.3.3. Elfogadható fennmaradó feljegyzések/terhek
4.3.4. Fedezetpótlás értékcsökkenés miatt
4.3.5. Terhelt ingatlanfedezetek elfogadhatóságának általános szabályai
4.3.6. Ingatlanfedezet utólagos terhelése
4.3.7. Több fedezet bevonásának lehetősége egy hitelügyletbe
4.3.8. Osztatlan közös tulajdonú fedezet
4.3.9. Takarnet
4.4. Biztosítékok
4.4.1. Óvadék
4.4.2. Zálogjog, rendhagyó zálogjog
4.4.3. Kezesség
4.4.4. Állami kezességvállalás és garancia
4.4.5. Életbiztosítás
4.4.6. Vagyonbiztosítás
4.4.7. Felhatalmazó levélen alapuló beszedés
4.4.8. Ritkábban kikötött biztosítéktípusok

5.  Vizsgatárgy: Hiteltípusok és hiteltermékek
5.1. Hiteltípusok és hiteltermékek
5.1.1. Lakáscélú hitel
5.1.2. Szabad felhasználású hitel
5.1.3. Személyi hitel
5.1.4. Hitelkártya
5.1.5. Áruhitel (a fogyasztási hitelek különös szabályai)
5.1.6. Folyószámlahitel
5.1.7. Speciális hitel (diákhitel)
5.1.8. Államilag támogatott hitel
5.1.9. Gépjárműhitel
5.2. Kombinált hitelek
5.2.1. Lakás-előtakarékossággal kombinált jelzáloghitel
5.2.2. Életbiztosítással kombinált jelzáloghitel
5.3. Lízing
5.3.1. Pénzügyi lízing
5.3.2. Operatív lízing
5.3.3. Gépjármű lízing sajátosságai
5.3.4. Eszközlízing sajátosságai
5.3.5. Az ingatlanlízing sajátosságai
5.3.6. Tartós bérlet
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6.  Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai
6.1. Hitelügyletek
6.2. Éven belüli forgóeszközhitelek
6.3. Éven túli beruházási hitelek
6.4. Lízing
6.5. Támogatott hitelkonstrukciók
6.6. Egyéb hitel jellegű konstrukciók
6.7. Bankgarancia
6.8. Faktorálás

2. melléklet a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A függő biztosításközvetítői hatósági vizsga követelményei

1.  Vizsgatárgy: Pénzügyi és biztosítási piac szereplői

A) Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik
1. Pénzügyi piac fogalma
2. Pénzügyi közvetítőrendszer intézményei (hitelintézet, szakosított hitelintézet, hitelszövetkezet, pénzügyi 
vállalkozás, biztosítók, befektetési szolgáltatók, befektetési alapkezelők)
3. Kétszintű bankrendszer fogalma (Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi bankok), a  jegybank és a  kereskedelmi 
bankok feladatai és szolgáltatásai
4. Értékpapír fogalma, fajtái
5. Tőzsde fogalma és szerepe
6. A bankszerűen működő pénzintézetek tevékenységei (takarékszövetkezetek, szakosított hitelintézetek)
7. Pénztári szolgáltatások csoportosítása és fő szolgáltatásai
7.1. Önkéntes egészségpénztár
7.2. Önkéntes nyugdíjpénztár
8. Eltérés és kapcsolódás a banki, a befektetési, a pénztári és a biztosítói szektor és szolgáltatásai között

B) Biztosítási piac szereplői
1. Biztosítók szervezeti formái és értékesítési csatornái
2. Biztosításközvetítői tevékenység formái
2.1. függő biztosításközvetítő (ügynök, többes ügynök)
2.2. független biztosításközvetítő (alkusz)
3. Biztosításközvetítők piacra lépésének feltételei és működésük főbb szabályai
3.1. Regisztrációs követelmény
3.2. A végzettségre/szakképesítésre/képesítésre vonatkozó követelmények
3.3. Jogkör, kötelezettség
4. Biztosításközvetítők általános tájékoztatási kötelezettsége
5. Szakmai szövetségek tevékenysége, célja, feladatköre
5.1. A MABISZ tevékenysége, célja, feladatköre, Etikai kódex, Kártalanítási Számla, Kártalanítási Alap
5.2. A FBAMSZ, MABIASZ tevékenysége, célja

C) A biztosítási piac működését érintő hatóságok és egyéb szervezetek
1. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos főbb feladatai, jogkörei
(pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv biztosításközvetítőkre vonatkozó ajánlásai, útmutatói)
2. A Gazdasági Versenyhivatal (a biztosítást érintő versenyszabályok lényege)
3. A  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, tevékenysége (a  biztosítási szektorra vonatkozó 
adatvédelemmel kapcsolatos szabályok)
4. Biztosítási titok és személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
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5. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabály
6. A békéltető testület feladata, jogköre
7. Fogyasztóvédelem, az esetleges jogsérelem orvoslásának lehetőségei

2.  Vizsgatárgy: Biztosításszakmai alapfogalmak
2.1. Veszély, bizonytalanság, kockázat fogalma
2.2. Kár, kártérítés, kármegelőzés, kárenyhítés, kárkiegyenlítés fogalma
2.3. Kockázatkezelési módszerek (elkerülés, megelőzés, áthárítás, megtartás) kockázatviselés, öngondoskodás
2.4. Veszélyközösség fogalma
2.5. Biztosíthatóság feltételei (jövőbeliség, véletlenszerűség, bizonytalanság, kalkulálhatóság)
2.6. A biztosítás fogalma
2.7. Biztosítók kockázatmegosztási programjai (hazai, nemzetközi)
2.7.1. Viszontbiztosítás fogalma
2.7.2. Együttbiztosítás fogalma
2.7.3. Pool fogalma
2.7.4. Fronting fogalma
2.8. Biztosítási ág, ágazat, termék fogalma
2.9. Alapbiztosítás, kiegészítő biztosítás fogalma
2.10. Biztosítási igény felmérése, dokumentálása
2.11. Összeg-, kárbiztosítás fogalma, a kárrendezés, a kárrendezés menete és dokumentálása (belső és kiszervezett)
2.12. Biztosítási díj elemei és funkciói
2.13. Engedmények, pótdíjak fajtái
2.14. Pénzforgalommal kapcsolatos szabályok (átvett díj kezelése)
2.15. Biztosítástechnikai tartalékok, a tartalékok fogalma, szerepe és fajtái
2.16. Pénzügyi matematikai alapműveletek
2.16.1. Kamat, kamatos kamat fogalma
2.16.2. Jelenérték fogalma
2.16.3. Jövőérték fogalma
2.16.4. Belső megtérülési ráta fogalma

3.  Vizsgatárgy: Biztosítási szerződésjog

A) Általános szabályok
1. Biztosítási szerződés fogalma
2. Biztosítási szerződések alapelvei
2.1. Önkéntesség
2.2. Egyenjogúság
2.3. Egyoldalú kógencia tilalma
2.4. Írásbeliség
2.5. Díjoszthatatlanság
3. A biztosítási szerződés szereplői
3.1. A biztosító
3.2. A szerződő
3.3. A biztosított
3.4. A kedvezményezett
3.5. A károsult
4. A biztosítási szerződés megkötése
4.1. A szerződés megkötésének folyamata
4.2. A biztosítási szerződés létrejötte, hatálybalépése és a kockázatviselés kezdete
4.3. A biztosítás technikai kezdete
5.  A felek egyes kötelezettségei a szerződés megkötése előtt és fennállása alatt
5.1. Díjfizetési kötelezettség
5.2. Közlési és változásbejelentési kötelezettség
5.3. Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség
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6.  Biztosítási szerződés módosítása
6.1. Módosítás a szerződés megkötésének folyamatában
6.2. Módosítás a szerződés fennállása alatt
6.3. Értékkövetés (indexálás)
6.4. A szerződésmódosítás egyéb esetei
7.  A biztosítási szerződés megszűnése
7.1. A kockázatviselés megszűnése
7.2. A felek megállapodása (közös megegyezés)
7.3. Rendes felmondás
7.4. Lejárat
7.5. Biztosítási esemény bekövetkezése
7.6. Biztosított halála
7.7. Biztosítási érdek megszűnése (érdekmúlás)
7.8. Lehetetlenülés
7.9. Díjnemfizetés
7.10. Rendkívüli felmondás
7.11. Visszavásárlás
7.12. A biztosítási összeg kimerülése
7.13. Biztosítási szerződés szüneteltetése
7.14. A biztosítási szerződés technikai megszűnése
8.  A biztosító törvényi engedményesi joga és visszakövetelési joga (regressz)

B) Az egyes biztosítási típusokra vonatkozó polgári jogi szabályok
1. Vagyonbiztosítás
1.1. A biztosítási összeg
1.2. Túlbiztosítás tilalma
1.3. Alulbiztosítás jogkövetkezménye
2. Felelősségbiztosítás
2.1. Felelősségbiztosítás fogalma
2.2. A felelősségbiztosítás alanyai
2.3. Gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosítása
3. Életbiztosítás
3.1. Az életbiztosítás és a hozzá kapcsolódó fogalmak
3.2. Tájékoztatási kötelezettség az életbiztosítás esetén
3.3. A szerződő jogai és kötelezettségei
3.4. A biztosított jogai és kötelezettségei
3.5. A biztosító szolgáltatása életbiztosítási szerződés esetén
3.6. Az életbiztosítási szerződés megszűnése a biztosítási összeg kifizetése nélkül
3.7. Díjmentesítés
4. Balesetbiztosítás
4.1. Életbiztosítási szabályok alkalmazása
4.2. Speciális szabályok alkalmazása
4.3. Vagyonbiztosítási szabályok alkalmazása
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3. melléklet a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A független biztosításközvetítői hatósági vizsga követelményei

1. Vizsgatárgy: Pénzügyi és biztosítási piac szereplői
A) Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik
1. Pénzügyi piac fogalma
2. Pénzügyi közvetítőrendszer intézményei (hitelintézet, szakosított hitelintézet, hitelszövetkezet, pénzügyi 
vállalkozás, biztosítók, befektetési szolgáltatók, befektetési alapkezelők)
3. Kétszintű bankrendszer fogalma (Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi bankok), a  jegybank és a  kereskedelmi 
bankok feladatai és szolgáltatásai
4. Értékpapír fogalma, fajtái
5. Tőzsde fogalma és szerepe
6. A bankszerűen működő pénzintézetek tevékenységei (takarékszövetkezetek, szakosított hitelintézetek)
7. Pénztári szolgáltatások csoportosítása és fő szolgáltatásai
7.1. Önkéntes egészségpénztár
7.2. Önkéntes nyugdíjpénztár
8. Eltérés és kapcsolódás a banki, a befektetési, a pénztári és a biztosítói szektor és szolgáltatásai között

B) Biztosítási piac szereplői
1. Biztosítók szervezeti formái és értékesítési csatornái
2. Biztosításközvetítői tevékenység formái
2.1. függő biztosításközvetítő (ügynök, többes ügynök)
2.2 független biztosításközvetítő (alkusz)
3. Biztosításközvetítők piacra lépésének feltételei és működésük főbb szabályai
3.1. Regisztrációs követelmény
3.2. A végzettségre/szakképesítésre/képesítésre vonatkozó követelmények
3.3. Jogkör, kötelezettség
4. Biztosításközvetítők általános tájékoztatási kötelezettsége
5. Szakmai szövetségek tevékenysége, célja, feladatköre
5.1. A MABISZ tevékenysége, célja, feladatköre, Etikai kódex, Kártalanítási Számla, Kártalanítási Alap
5.2. A FBAMSZ, MABIASZ tevékenysége, célja

C) A biztosítási piac működését érintő hatóságok és egyéb szervezetek
1. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos főbb feladatai, jogkörei (pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv biztosításközvetítőkre vonatkozó ajánlásai, útmutatói)
2. Gazdasági Versenyhivatal (a biztosítást érintő versenyszabályok lényege)
3. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, tevékenysége (a  biztosítási szektorra vonatkozó 
adatvédelemmel kapcsolatos szabályok)
4. Biztosítási titok és személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
5. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabály
6. A békéltető testület feladata, jogköre
7. Fogyasztóvédelem, az esetleges jogsérelem orvoslásának lehetőségei

2.  Vizsgatárgy: Biztosításszakmai alapfogalmak
2.1. Veszély, bizonytalanság, kockázat fogalma
2.2. Kár, kártérítés, kármegelőzés, kárenyhítés, kárkiegyenlítés fogalma
2.3. Kockázatkezelési módszerek (elkerülés, megelőzés, áthárítás, megtartás) kockázatviselés, öngondoskodás
2.4. Veszélyközösség fogalma
2.5. Biztosíthatóság feltételei (jövőbeliség, véletlenszerűség, bizonytalanság, kalkulálhatóság)
2.6. A biztosítás fogalma
2.7. Biztosítók kockázatmegosztási programjai (hazai, nemzetközi)
2.7.1. Viszontbiztosítás fogalma
2.7.2. Együttbiztosítás fogalma
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2.7.3. Pool fogalma
2.7.4. Fronting fogalma
2.8. Biztosítási ág, ágazat, termék fogalma
2.9. Alapbiztosítás, kiegészítő biztosítás fogalma
2.10. Biztosítási igény felmérése, dokumentálása
2.11. Összeg-, kárbiztosítás fogalma, a kárrendezés, a kárrendezés menete és dokumentálása (belső és kiszervezett)
2.12. Biztosítási díj elemei és funkciói
2.13. Engedmények, pótdíjak fajtái
2.14. Pénzforgalommal kapcsolatos szabályok (átvett díj kezelése)
2.15. Biztosítástechnikai tartalékok, a tartalékok fogalma, szerepe és fajtái
2.16. Pénzügyi matematikai alapműveletek
2.16.1. Kamat, kamatos kamat fogalma
2.16.2. Jelenérték fogalma
2.16.3. Jövőérték fogalma
2.16.4. Belső megtérülési ráta fogalma

3.  Vizsgatárgy: Biztosítási szerződésjog
A) Általános szabályok
1. Biztosítási szerződés fogalma
2. Biztosítási szerződések alapelvei
2.1. Önkéntesség
2.2. Egyenjogúság
2.3. Egyoldalú kógencia tilalma
2.4. Írásbeliség
2.5. Díjoszthatatlanság
3. A biztosítási szerződés szereplői
3.1. A biztosító
3.2. A szerződő
3.3. A biztosított
3.4. A kedvezményezett
3.5. A károsult
4. A biztosítási szerződés megkötése
4.1. A szerződés megkötésének folyamata
4.2. A biztosítási szerződés létrejötte, hatálybalépése és a kockázatviselés kezdete
4.3. A biztosítás technikai kezdete
5. A felek egyes kötelezettségei a szerződés megkötése előtt és fennállása alatt
5.1. Díjfizetési kötelezettség
5.2. Közlési és változásbejelentési kötelezettség
5.3. Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség
6. Biztosítási szerződés módosítása
6.1. Módosítás a szerződés megkötésének folyamatában
6.2. Módosítás a szerződés fennállása alatt
6.3. Értékkövetés (indexálás)
6.4. A szerződésmódosítás egyéb esetei
7. A biztosítási szerződés megszűnése
7.1. A kockázatviselés megszűnése
7.2. A felek megállapodása (közös megegyezés)
7.3. Rendes felmondás
7.4. Lejárat
7.5. Biztosítási esemény bekövetkezése
7.6. Biztosított halála
7.7. Biztosítási érdek megszűnése (érdekmúlás)
7.8. Lehetetlenülés
7.9. Díjnemfizetés
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7.10. Rendkívüli felmondás
7.11. Visszavásárlás
7.12. A biztosítási összeg kimerülése
7.13. Biztosítási szerződés szüneteltetése
7.14. A biztosítási szerződés technikai megszűnése
8. A biztosító törvényi engedményesi joga és visszakövetelési joga (regressz)

B) Az egyes biztosítási típusokra vonatkozó polgári jogi szabályok
1.  Vagyonbiztosítás
1.1. A biztosítási összeg
1.2. Túlbiztosítás tilalma
1.3. Alulbiztosítás jogkövetkezménye
2.  Felelősségbiztosítás
2.1. Felelősségbiztosítás fogalma
2.2. A felelősségbiztosítás alanyai
2.3. Gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosítása
3.  Életbiztosítás
3.1. Az életbiztosítás és a hozzá kapcsolódó fogalmak
3.2. Tájékoztatási kötelezettség az életbiztosítás esetén
3.3. A szerződő jogai és kötelezettségei
3.4. A biztosított jogai és kötelezettségei
3.5. A biztosító szolgáltatása életbiztosítási szerződés esetén
3.6. Az életbiztosítási szerződés megszűnése a biztosítási összeg kifizetése nélkül
3.7. Díjmentesítés
4.  Balesetbiztosítás
4.1. Életbiztosítási szabályok alkalmazása
4.2. Speciális szabályok alkalmazása
4.3. Vagyonbiztosítási szabályok alkalmazása

4. Vizsgatárgy: Független biztosításközvetítői alapismeretek
4.1. A független biztosításközvetítőkre vonatkozó általános szabályok
4.1.1. A független biztosításközvetítő társasági formái, tárgyi, személyi, pénzügyi feltételei, felelőssége
4.1.2. A független biztosításközvetítői tevékenység tartalma
4.1.3. A független biztosításközvetítő határon átnyúló tevékenységének szabályai
4.2. A független biztosításközvetítő felelőssége és a felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményei
4.3. Adatkezelés, adatok kiadhatósága, különös tekintettel a  különböző biztosítók közötti információáramlás 
tilalmára
4.4. A pénzkezelés független biztosításközvetítőkre vonatkozó eltérő szabályai
4.5. Meglevő szerződések összehasonlítása a piacon hozzáférhető aktuális lehetőségekkel
4.6. A független biztosításközvetítők szerepe a kárrendezésben
4.7. Termékek bemutatása, összehasonlítása, kapcsolódási pontjai
4.7.1. Az egyes termékek összehasonlításának lehetséges paraméterei
4.7.2. Biztosítók és biztosítási termékek és más pénzügyi termékek általános összehasonlítási szempontjai és 
kapcsolódási pontjai
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4. melléklet a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsga követelményei

1.  Vizsgatárgy: A tőkepiac jogi-szabályozási környezete
1.1. Tőkepiaci alapismeretek
1.1.1. Hazai és releváns Európai Uniós tőkepiaci jogszabályok (Tpt., Bszt., Kbftv., Fttv., MiFID, MAD)
1.1.2. Értékpapírok fajtái és jellemzőik (részvény, kötvény, befektetési jegy, kockázati tőkealap-jegy, jelzáloglevél)
1.2. Értékpapírok előállítása és forgalomba hozatala
1.2.1. Alapfogalmak
1.2.1.1. Jegyzés, aukció
1.2.1.2. ISIN-azonosító
1.2.1.3. Ajánlattevő
1.2.1.4. Sorozatban kibocsátott értékpapír
1.2.2. Nyomdai és dematerializált előállítás
1.2.3. Nyilvános forgalomba hozatal és szabályozott piacra történő bevezetés
1.2.4. Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség
1.3. Az értékpapírok számlán történő forgalmazása
1.3.1. Központi értékpapírszámla
1.3.2. Értékpapírszámla
1.4. Ügyfélszámla
1.5. Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás
1.5.1. Bennfentes információ fogalma
1.5.2. Bennfentes kereskedelemre, piacbefolyásolásra utaló ügyletek bejelentése
1.5.3. Bennfentes személy ügyletkötéseinek bejelentése
1.5.4. Bennfentes nyilvántartás
1.6. Tőzsdei ügylet
1.7. Részvénykönyv, részvénykönyvvezetés
1.8. Titoktartás (a  banktitok, az  értékpapírtitok, a  fizetési titok, az  üzleti titok és személyes adatok kezelésére 
vonatkozó szabályok)
1.9. Befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek, valamint pénzügyi eszközök 
(fajtái, definíciója)
1.10. Multilaterális kereskedési rendszer
1.11. Kollektív befektetési formák
1.11.1. ABA definíciója
1.11.2. ÁÉKBV definíciója
1.11.3. Kockázati tőkealap definíciója
1.11.4. Nettó eszközérték definíciója
1.11.5. Zárt végű és nyílt végű befektetési alap definíciója
1.12. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó szabályok

2. Vizsgatárgy: A tőkepiaci szereplők
2.1. Alapfogalmak
2.1.1. A befektető
2.1.2. A forgalmazó
2.1.3. A kibocsátó
2.1.4. A szabályozott piac
2.2. Az MNB, mint felügyeleti hatóság
2.2.1. Az MNB felügyeleti hatásköre és eljárásai
2.2.2. Az MNB által alkalmazható intézkedések (MNBtv., Tpt., Bszt.)
2.3. Befektetési vállalkozás működése és befektetési szolgáltatások szabályai
2.3.1. Tárgyi, technikai és szervezeti feltételek
2.3.2. Befektetési szolgáltatás közvetítésének szabályai (függő ügynök)
2.3.3. Felelősségi szabályok (belső ellenőrzés, jogszabályoknak való megfelelés)
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2.4. A tőzsde, különös tekintettel a Budapesti Értéktőzsdére
2.4.1. Tőzsde alapítása
2.4.2. Tőzsdei kereskedés
2.4.3. A tőzsde szabályzatai
2.5. A befektetési alapkezelő
2.6. A központi értéktár és a központi szerződő fél
2.7. Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság
2.8. Befektető-védelmi Alap (BEVA)
2.8.1. A BEVA feladata, tagjai
2.8.2. A BEVA-ból történő kifizetés
2.8.3. A BEVA szervezete
2.9. Fogyasztóvédelem (Kereskedelmi gyakorlat)

3. Vizsgatárgy: Az ügyletkötés során teljesítendő kötelezettségek
3.1. Ügyfél-tájékoztatás általános szabályai
3.2. Szerződéskötés szabályai
3.2.1.Az előzetes tájékoztatási kötelezettség
3.2.2. Az előzetes tájékozódási kötelezettség
3.2.3. Az ügyfél minősítése (lakossági, szakmai, elfogadható partner)
3.3. Az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek kezelése
3.4. Szerződések és megbízások nyilvántartása
3.5. Megbízás felvétele és végrehajtása
3.5.1. Az ügyfelek megbízásainak kezelése és az allokáció
3.5.2. A megbízás ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtása
3.5.3. A halasztott pénzügyi teljesítés
3.5.4. A megbízás végrehajtását követő tájékoztatás
3.6. A portfólió-kezelési tevékenység jellemzői
3.7. Az értékpapír kölcsönzés, a befektetési elemzés és a befektetési hitelezés szabályai
3.8. Kockázatvállalás és kockázatkezelés
3.9. Közvetítők igénybevételére vonatkozó szabályok

5. melléklet a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

Tanúsítvány a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgáról

Magyar Nemzeti Bank Tanúsítvány száma:  ...................................................................................................................................................
A vizsgázó
neve:  ............................................................................................................................................................................................................................
születési neve: ...........................................................................................................................................................................................................
születési helye, ideje:  .............................................................................................................................................................................................
anyja neve:  ................................................................................................................................................................................................................
lakcíme:  ......................................................................................................................................................................................................................
A vizsga időpontja:..................................................................................................................................................................................................
Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a vizsgázó a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgát sikeresen letette.

Budapest, 20............................................................
P. H.

  .................................................................  
  aláírás
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6. melléklet a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

Tanúsítvány a függő biztosításközvetítői hatósági vizsgáról

Magyar Nemzeti Bank Tanúsítvány száma:  ...................................................................................................................................................
A vizsgázó
neve:  ............................................................................................................................................................................................................................
születési neve: ...........................................................................................................................................................................................................
születési helye, ideje:  .............................................................................................................................................................................................
anyja neve: . ...............................................................................................................................................................................................................
lakcíme:  ......................................................................................................................................................................................................................
A vizsga időpontja: .................................................................................................................................................................................................
Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a vizsgázó a függő biztosításközvetítői hatósági vizsgát sikeresen letette.

Budapest, 20............................................................
P. H.

  .................................................................  
  aláírás

7. melléklet a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

Tanúsítvány a független biztosításközvetítői hatósági vizsgáról

Magyar Nemzeti Bank Tanúsítvány száma: . ..................................................................................................................................................
A vizsgázó
neve:  
születési neve: ...........................................................................................................................................................................................................
születési helye, ideje:  .............................................................................................................................................................................................
anyja neve:  ................................................................................................................................................................................................................
lakcíme:  ......................................................................................................................................................................................................................
A vizsga időpontja:..................................................................................................................................................................................................
Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a vizsgázó a független biztosításközvetítői hatósági vizsgát sikeresen letette.

Budapest, 20............................................................
P. H.

  .................................................................  
  aláírás

8. melléklet a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

Tanúsítvány a tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsgáról

Magyar Nemzeti Bank Tanúsítvány száma:  ...................................................................................................................................................
A vizsgázó
neve: . ...........................................................................................................................................................................................................................
születési neve: ...........................................................................................................................................................................................................
születési helye, ideje:  .............................................................................................................................................................................................



28216 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 209. szám 

anyja neve:  ................................................................................................................................................................................................................
lakcíme:  ......................................................................................................................................................................................................................
A vizsga időpontja...................................................................................................................................................................................................
Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a vizsgázó a tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsgát sikeresen letette.

Budapest, 20............................................................
P. H.

  .................................................................  
  aláírás

9. melléklet a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

Jelentkezési lap a hatósági vizsgára

A jelentkező
neve: ...........................................................................................................................................................................................................................
születési neve: ..........................................................................................................................................................................................................
születési helye, ideje: .............................................................................................................................................................................................
anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................
lakcíme: ......................................................................................................................................................................................................................
személyazonosító vagy személyi igazolvány száma: ................................................................................................................................

A hatósági vizsga – pénzügyi szolgáltatás közvetítői
típusa:  – függő biztosításközvetítői 
(a megfelelő  – független biztosításközvetítői 
aláhúzandó)  – független biztosításközvetítői különbözeti
   – tőkepiaci üzletkötői

A hatósági vizsga letételének módja: – számítógépen 
(a megfelelő aláhúzandó)   – írásban

A hatósági vizsgára bocsátás alapja: – érettségi vizsga 
(a megfelelő aláhúzandó)   – igazolt négy éves szakmai tapasztalat

A hatósági vizsga tervezett időpontja:
.......................................................................................................................................................................................................................................
A tervezett hatósági vizsga helyszíne:
.......................................................................................................................................................................................................................................

Aláírásommal igazolom, hogy a  vizsgaszabályzatot megismertem és annak feltételeit elfogadom. Hozzájárulok 
a természetes személyazonosító- és lakcímadataim Magyar Nemzeti Bank általi kezeléséhez.

..........................................., 20.... ............................................

  ................................................................. 
  aláírás
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10. melléklet a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez
„9. melléklet a 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

Jelentkezési lap a hatósági vizsgára

A jelentkező
neve: ...........................................................................................................................................................................................................................

születési neve: ..........................................................................................................................................................................................................

születési helye, ideje: .............................................................................................................................................................................................

anyja neve: .................................................................................................................................................................................................................

lakcíme: .......................................................................................................................................................................................................................

személyazonosító vagy személyi igazolvány száma: .................................................................................................................................

A hatósági vizsga típusa:  – pénzügyi szolgáltatás közvetítői
(a megfelelő aláhúzandó)  – függő biztosításközvetítői 
    – független biztosításközvetítői 
    – független biztosításközvetítői különbözeti
    – tőkepiaci üzletkötői

A hatósági vizsgára  – érettségi vizsga 
bocsátás alapja:   – igazolt négy éves szakmai tapasztalat
(a megfelelő aláhúzandó)

A hatósági vizsga tervezett időpontja:
.......................................................................................................................................................................................................................................

A tervezett hatósági vizsga helyszíne:
.......................................................................................................................................................................................................................................

Megismételt vizsga esetén az előző, sikertelen vizsga helyszíne és időpontja:
.......................................................................................................................................................................................................................................

Aláírásommal igazolom, hogy a  vizsgaszabályzatot megismertem és annak feltételeit elfogadom. Hozzájárulok 
a természetes személyazonosító- és lakcímadataim Magyar Nemzeti Bank általi kezeléséhez.

..........................................., 20.... ............................................

  ................................................................. 
  aláírás”
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A nemzetgazdasági miniszter 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelete
az egyes közvetett adózási tárgyú rendeletek módosításáról

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 129.  § 
(2) bekezdés b) pontjában,
a 2–3. és 6. alcím tekintetében a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 
CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés f ) pontjában,
a 4–5. alcím tekintetében a  jövedéki adóról és a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 
szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés a), b), c), d), f ), h) és u) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosítása

1. §  A jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet 1.  § (3)–(6)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A vámhatóság kérelemre, illetve hivatalból előírhatja az e rendeletben meghatározott veszteségnormától eltérő 
mértékek alkalmazását, amennyiben azt a  műszaki-technológiai feltételek indokolják, a  helyszíni mérések adatai, 
valamint szakértői vélemény alátámasztják.
(4) A  felhasználás során szennyezetté vált adózatlan jövedéki termék regenerálásánál a  figyelembe vehető 
veszteségnorma mértékét a  vámhatóság az  adómentes felhasználó vagy a  felhasználói engedélyes kérelmére, 
szakértői véleménnyel és próbagyártással alátámasztva, a  regeneráláshoz használt berendezés műszaki 
jellemzőinek és a jövedéki termék szennyezettségének figyelembevételével esetenként határozza meg.
(5) Az  alkoholos gyümölcs csokoládégyártásban való felhasználása során melléktermékként visszanyert 
alkoholtermékre elszámolható veszteségnorma mértékét a vámhatóság a csokoládégyártó kérelmére, a technológia 
módjától függően, próbagyártással állapítja meg.
(6) A (4)–(5) bekezdés szerinti próbagyártást a vámhatóság képviselője jelenlétében kell elvégezni.”

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 
14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása

2. § (1) Az  adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) 
PM rendelet (a továbbiakban: Adójegyr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A dohánygyártmány adóraktár engedélyesének (a továbbiakban: adóraktári adójegy-felhasználó), a bejegyzett 
kereskedőnek (a  továbbiakban: kereskedői adójegy-felhasználó), illetve a  dohánygyártmány importálójának 
(a  továbbiakban: importőr adójegy-felhasználó) (a  továbbiakban együtt: adójegy-felhasználó) az  adójegyeket 
az adójegy-megrendelésre a vámhatóság által rendszeresített, a 2. számú mellékletben meghatározott adattartalmú 
kérelem (a  továbbiakban: megrendelés) elektronikus úton való, a  jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, 
valamint a  jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló 
pénzügyminiszteri rendelet (a  továbbiakban: ER.) rendelkezései szerinti megküldésével kell a  vámhatóságtól 
megrendelnie.”

 (2) Az Adójegyr. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vámhatóság, továbbá az adójegyet előállító nyomda alkalmazottja a megrendelés, illetve az ellenőrzés során 
megadott adatok kezelése tekintetében az adótitokra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.”

3. § (1) Az Adójegyr. 2. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A vámhatóság az elfogadott megrendelést visszaigazolja, és egyidejűleg közli az átvétel időpontját.
(2) A  vámhatóság az  adójegy-felhasználó adójegy-megrendelését a  megrendelés beérkezésének napját követő 
7. munkanapig teljesíti.”

 (2) Az Adójegyr. 2. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Ha az  adóraktári adójegy-felhasználó fizetési halasztást kér és adójegy megrendelése a  rendelkezésére álló 
gyártási kapacitás alapján aránytalanul nagy mennyiségre vonatkozik, a  vámhatóság a  megalapozott igény feletti 
adójegyek kiadását csak ezen adójegyek adóértékére megállapított fizetési kötelezettség előzetes teljesítése esetén 
engedélyezi.
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(5) A Jöt. 24. § (1) bekezdése szerinti bejegyzett kereskedő adójegy-megrendelésére, továbbá az adóraktári adójegy-
felhasználó más tagállamban gyártásra kerülő dohánygyártmányhoz benyújtott adójegy-megrendelésére a fizetési 
kötelezettség halasztása mellett a  vámhatóság legfeljebb a  Jöt. 24.  § (1)  bekezdése szerinti bejegyzett kereskedő 
Jöt. 24.  § (7)  bekezdés szerinti, rendelkezésre álló jövedéki biztosítéka, illetve az  adóraktári adójegy-felhasználó 
Jöt. 98. § (6) bekezdés szerinti, rendelkezésre álló külön jövedéki biztosítéka mértékéig engedélyezi a  tárgyhóban 
az adójegyek kiadását.”

 (3) Az Adójegyr. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (5) és (6) bekezdés szerinti, a Jöt. 7. § 43. pontjában meghatározott pénzügyi biztosítékban nyújtott jövedéki 
biztosítéknak olyan eredeti, meghatározott határnapig érvényes, visszavonhatatlan vagy a Jöt. 38. § (11) bekezdése 
szerint visszavonható pénzügyi biztosítéknak kell lennie, amelynek összegén belül a  pénzügyi biztosítékot nyújtó 
pénzügyi intézmény vagy biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a fizetési kötelezettségre adott halasztás lejártát 
követően fennálló tartozás esetén, a  vámhatóság igénybejelentése alapján − a  banki forgalom szabályozására 
vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 munkanapon belül − teljesít. A pénzügyi biztosítékban a vámhatóságot 
kizárólagos kedvezményezettként kell megjelölni. A pénzügyi biztosíték érvényességi idejének legalább 30 nappal 
meg kell haladnia a fizetési kötelezettségre adott halasztás lejárta időpontját.”

 (4) Az Adójegyr. 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha az  adójegy kiadásának – a  Jöt.-ben és e  rendeletben előírt − feltételei hiányoznak, vagy az  adójegy-
felhasználónak az állami adó- és vámhatóság felé meg nem fizetett végrehajtható adótartozása van – nem értve ide, 
ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek –, a vámhatóság a kiadás elutasításáról dönt.”

4. § (1) Az Adójegyr. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az adójegy-felhasználó a (3) bekezdésben foglalt átadás-átvétel során ellenőrizheti az átvett adójegyek fajtáját, 
kiskereskedelmi eladási árát, sorszámát, darabszámát. Az adójegyek átadásáról-átvételéről két példányban adójegy 
kiadási okmányt kell kiállítani, amely az átadás-átvétel időpontját, az adójegy választékát, mennyiségét és sorszámát 
tartalmazza. Az  átadást-átvételt a  vámhatóság és az  adójegy-felhasználó vagy meghatalmazott képviselője 
(megbízottja) az adójegy kiadási okmány mindkét példányán aláírásával, bélyegzőlenyomatával igazolja.”

 (2) Az Adójegyr. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha az  adójegy-felhasználó a  2.  § (1)  bekezdése szerint visszaigazolt adójegyeket az  átvételre megjelölt 
időpontot követő 10. munkanapig nem veszi át, vagy a  visszaigazoltnál kisebb mennyiségben kívánja átvenni, 
illetve a vámhatósághoz nem minőségi hiba miatt küld vissza adójegyet, köteles az át nem vett, illetve visszaküldött 
adójegyek és a felmerült többletköltségek után, ezen adójegyek előállítási költsége két és félszeresének megfelelő, 
de legalább 1000 forint összegű költségtérítést fizetni. A költségtérítést a vámhatóság által meghatározott számlára 
átutalással kell megfizetni.”

 (3) Az Adójegyr. 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  vámhatóság a  visszavett adójegyeket más adójegy-felhasználónak újból nem adhatja ki, azokat meg kell 
semmisíteni.”

5. §  Az Adójegyr. 6. § (7)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Amennyiben a Jöt. 96. § (3) bekezdésének a) pontja alá tartozó, cigarettának tekintendő dohánygyártmány nem 
„puha doboz” vagy „kemény doboz” csomagolású, a vámhatóság – az adójegy-felhasználó kérelmére – az adójegynek 
az  (1)–(2)  bekezdésben előírt felhelyezési módtól eltérő és nem a  gyártási folyamat során történő felragasztását 
engedélyezheti. A  vámhatóság az  eltérő felhelyezést engedélyezi, ha az  biztosítja, hogy a  csomagolás kinyitásakor 
az adójegy eltépődik. A vámhatóság a kérelemről – annak beérkezése napját követő 15 napon belül – dönt.
(8) A vámhatóság az 5. § és az e § (1)–(6) bekezdésében foglalt előírások betartását köteles rendszeresen ellenőrizni.”

6. § (1) Az Adójegyr. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kiskereskedelmi boltok üzlethelyiségében és tárolóhelyén (raktárában), továbbá a  nagykereskedés 
tárolóhelyén (raktárában) csak bontatlan fogyasztói csomagolású, adójeggyel ellátott dohánygyártmány tartható. 
A forgalmazás során az adójegy bármely módon történő eltakarása, felülragasztása, az adójegyen felirat alkalmazása 
tilos. A  szabadforgalomban a  dohánygyártmányok gyűjtőcsomagolásának felbontásakor talált adójegy nélküli 
vagy a  hamis adójegyű, illetve nem a  Jöt. és e  rendelet előírásainak megfelelően felragasztott adójegyű árut 
a forgalomból ki kell vonni, és egyidejűleg a vámhatóságot értesíteni kell.”
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 (2) Az Adójegyr. 7. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  tagállamból behozott adójegy nélküli dohánygyártmányt a  kereskedői adójegy-felhasználónak a  termék 
fogadásával egyidejűleg a  vámhatósághoz be kell jelentenie. A  bejelentésben meg kell adni a  dohánygyártmány 
fajtáját és mennyiségét (kiszerelési egységenkénti darabszámát). A  fogadóhelyen a  tagállamból behozott adójegy 
nélküli dohánygyártmányt az adójeggyel ellátott dohánygyártmányoktól elkülönítve, külön helyen kell tárolni.
(5) A  harmadik országból behozott dohánygyártmány Jöt. 98.  § (11)  bekezdése szerint történő vámjogi 
szabadforgalomba bocsátásához
a) a  harmadik országban felhelyezett adójeggyel behozott dohánygyártmány esetében az  adójegyek kivitelét 
igazoló vámokmányt,
b) az adójegy vámraktárban való felhelyezése esetén a vámhatóság által kiállított adójegy kiadási okmány eredeti 
példányát
kell bemutatni.
(6) Adójeggyel ellátott dohánygyártmányt tagállamba vagy harmadik országba kizárólag minőség-ellenőrzés céljára 
(áruminta) a vámhatóság által engedélyezett mennyiségig lehet kiszállítani.”

7. §  Az Adójegyr. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A havi adójegy-elszámolás III. részében azon adójegyek állíthatók be (írhatók le) a  tárgyhónapban, amelyekre 
az adójegy-felhasználó fizetési kötelezettségét a vámhatóság a 11. § szerint benyújtott kérelem alapján törölte.”

8. §  Az Adójegyr. 9. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  gyártás közben megsérült, gyűjtőívre felragasztott, a  sérült adójegyeket az  adójegy-felhasználó és 
a  vámhatóság 2-2 képviselőjéből álló bizottság jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett az  adóraktárban 
kell megsemmisíteni. Az  adójegy-felhasználó részéről a  bizottságnak az  adójegy-felhasználó személyesen, 
írásban meghatalmazott képviselője vagy − jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli szervezet 
esetén − törvényes képviselője lehet a  tagja. A  felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell − adómértékenként, ezen 
belül adójegy-fajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként, ezen belül csomagolási egységenként − 
a  megsemmisített adójegyek mennyiségét, az  általuk képviselt jövedéki adó és általános forgalmi adó értékét, 
valamint a megsemmisítés módját.
(4) A még fel nem ragasztott vagy a szabadforgalomba még nem bocsátott dohánygyártmányokon lévő adójegyek 
baleset vagy elháríthatatlan külső ok miatt bekövetkező használhatatlanná válását, megsemmisülését az eseményt 
követően az adójegy-felhasználó köteles jegyzőkönyvben rögzíteni, a kivizsgálást megkezdeni, és a vámhatósághoz 
azonnal bejelenteni.”

9. §  Az Adójegyr. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az  adójegy átvételét megelőzően megfizetett összeg meghaladja az  átvett adójegyek alapján 
keletkezett fizetési kötelezettséget, a  különbözetet a  vámhatóság az  adójegy-felhasználó kérésének megfelelően 
köteles
a) 8 napon belül az adójegy-felhasználó által megjelölt fizetési számlára visszautalni, vagy
b) az adójegy-felhasználó következő adójegy-rendelésének teljesítése során beszámítani.”

10. § (1) Az Adójegyr. 11. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az adóraktári adójegy-felhasználó a teljesített vagy az e § szerinti kérelem benyújtásának hónapjában esedékes 
halasztott fizetési kötelezettségének csökkentését vagy visszatérítését kérheti
a) az  adójegyeket tartalmazó kötegek, ívek vagy dobozok felbontásakor talált minőséghibás, a  vámhatósághoz 
a (3) bekezdés szerint visszaküldött adójegyre,
b) a  sértetlen állapotban a  (3)  bekezdés szerint a  vámhatósághoz visszaküldött adójegyre, amennyiben annak 
előállítási költségét az adójegy-felhasználó megtérítette,
c) a gyártás közben megsérült, a 9. § szerint összegyűjtött és megsemmisített adójegyre,
d) a baleset vagy egyéb elháríthatatlan külső ok miatt az adóraktárban használhatatlanná vált, megsemmisült, a 9. § 
(4) bekezdése szerinti adójegyre, amennyiben azok mennyisége, adóértéke a vámhatóság által teljes bizonyossággal 
megállapítható,
e) a  vámhatóság felügyelete mellett a  külön jogszabály előírásainak megfelelően megsemmisített 
dohánygyártmányon lévő adójegyre,
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f ) adóraktárban vagy adófelfüggesztéssel végzett szállítás során megsemmisült adójegyes dohánygyártmányok 
adójegyére, amennyiben az  adójegyek mennyisége, adóértéke a  vámhatóság által teljes bizonyossággal 
megállapítható,
g) az  adóraktárban végzett belső minőség-ellenőrzés vagy vámhatósági ellenőrzés céljaira jogszabály előírásai 
szerint felhasznált dohánygyártmányon lévő adójegyre,
h) az  illetékes hatóság által végzett minőség-ellenőrzés céljaira a  külön jogszabály előírásai szerint átadott 
dohánygyártmányon lévő adójegyre, amennyiben az  átadott és az  adóraktárból kiszállított dohánygyártmány 
adójegyét felülbélyegzéssel, felülragasztással érvénytelenítik, és annak megtörténtét a mintavételi jegyzőkönyvben 
is rögzítik.
(2) Az  adóraktári adójegy-felhasználó a  fizetési kötelezettségének (1)  bekezdés szerinti csökkentését vagy 
visszatérítését a tárgyhóban bekövetkezett esetekre havonta, a tárgyhót követő hó 5-éig kérheti a vámhatóságtól. 
A  sértetlen állapotú adójegy visszaadása esetén a  fizetési kötelezettség csökkentését vagy visszatérítését 
legkorábban arra a  hónapra vonatkozóan lehet − a  tárgyhót követő hó 5-éig, a  vámhatóság jóváhagyásával − 
kérni, amelyben az  adójegy utáni fizetési kötelezettség halasztása lejár. A  kérelemben az  (1)  bekezdés szerinti 
bontásban adómértékenként, ezen belül adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként, ezen belül 
csomagolási egységenként és összesítve kell az  adójegyek által képviselt általános forgalmi adó és jövedéki adó 
értékét megadni.
(3) Az  (1)  bekezdés a)–b)  pontja szerinti adójegyeket havonta egyszer lehet, illetve kell a  vámhatósághoz 
visszaküldeni.”

 (2) Az Adójegyr. 11. § (5)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A vámhatóság a beérkezést követő 3 munkanapon belül dönt a kérelemről. A fizetési kötelezettséget csökkentő 
összeget (a leírt adójegyek adóértékét) a vámhatóság
a) az  adójegy átvételekor vagy azt megelőzően teljesített fizetési kötelezettség esetében 15 munkanapon 
belül visszatéríti, vagy − a  kérelemnek megfelelően − a  következő adójegyrendelés fizetési kötelezettségének 
teljesítésébe beszámítja,
b) a  halasztott fizetési kötelezettség esetében a  kérelem benyújtásának hónapjában esedékes fizetési 
kötelezettséget csökkenti, vagy − ha a kérelem benyújtásának hónapjában, illetve az azt követő 2 hónapban nincs 
esedékessé váló fizetési kötelezettség − 15 munkanapon belül visszatéríti.
(6) Az importőr adójegy-felhasználó és a kereskedői adójegy-felhasználó
a) a 9. § (2) bekezdés szerint összegyűjtött és e § (8) bekezdése szerint megsemmisített adójegyre,
b) a  vámhatósági ellenőrzés céljára jogszabály előírásai szerint felhasznált dohánygyártmányon lévő adójegyre, 
továbbá
c) az (1) bekezdés a)–b), f ) és h) pontjai esetében érvényesítheti − e § rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával − 
a fizetési kötelezettsége csökkentésének, illetve a befizetett összeg visszatérítésének a lehetőségét.
(7) A  fizetési kötelezettség csökkentéséhez, illetve a  befizetett összeg visszatérítéséhez a  (6)  bekezdés a)  pontja 
szerinti adójegyek esetében az  importőr adójegy-felhasználónak az  adójegyek kivitelét és behozatalát igazoló 
vámokmányt, a  kereskedői adójegy-felhasználónak az  adójegyekről a  vámhatóság által kiadott adójegy kiadási 
okmányt be kell mutatnia.
(8) Az  importőr adójegy-felhasználó és a  kereskedői adójegy-felhasználó által a  9.  § (2)  bekezdése szerinti 
összegyűjtött adójegyek megsemmisítésére a  9.  § (3)  bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal 
az  eltéréssel, hogy a  megsemmisítést az  importőr adójegy-felhasználó, illetve a  kereskedői adójegy-felhasználó 
engedélyében feltüntetett telephelyen, illetve fogadóhelyen vagy a  vámhatóság hivatalos helyiségében kell 
elvégezni.”

11. § (1) Az Adójegyr. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  szabadforgalomból visszavásárolt vagy visszaszállított dohánygyártmány (1)  bekezdés szerinti 
megsemmisítésére kerül sor, az  adójegy-felhasználó azt írásban előzetesen köteles bejelenteni a  vámhatóságnak, 
amely a megsemmisítést felügyeli.”

 (2) Az Adójegyr. 12. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A szabadforgalomba bocsátott dohánygyártmány adójegyének
a) a  Jöt. 99.  § (7)  bekezdés b)  pontja szerinti eltávolítása és a  bejegyzett kereskedő vagy az  importáló által 
a dohánygyártmány új adójeggyel történő ellátása kizárólag a vámhatóság előzetes értesítését követően végezhető; 
az adójegy eltávolítását és a bejegyzett kereskedő vagy az importáló által a dohánygyártmány új adójeggyel történő 
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ellátását követően, a  dohánygyártmányokról levett, gyűjtőívre felhelyezett korábbi adómértéknek megfelelő 
adójegyek megsemmisítése kizárólag a vámhatóság jelenlétében végezhető;
b) a Jöt. 108. § (1) bekezdése szerinti felülragasztása kizárólag a vámhatóság jelenlétében, annak előzetes értesítését 
követően végezhető.
(4a) A  (4)  bekezdés szerinti értesítést legalább 3 munkanappal az  eltávolítás, illetve felülragasztás tervezett 
időpontját megelőzően, írásban kell a vámhatósághoz benyújtani.
(5) A vámhatóság az adójegy (4) bekezdés a) pontja szerinti eltávolításáról és az új adójegyek felhelyezéséről, vagy 
a b) pontja szerinti felülragasztásáról jegyzőkönyvet készít.”

12. § (1) Az Adójegyr. 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Adójegyr. 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

13. §  Hatályát veszti az Adójegyr.
a) 6. § (1) bekezdésében az „ , a doboz tetejének középvonalán átvezetve, a doboz mindkét hosszanti oldalára 

azonos hosszúságban átnyúlva” szövegrész,
b) 6. § (2) bekezdésében az „ , a hátlapon és az oldallapon együttesen, a tető törésvonalát és az egyik oldallap 

nyitási vonalát is lefedve a törésvonal közepére helyezve” szövegrész,
c) a 6. § (4) bekezdésében az „az adójegy középvonala a nyitás helyére essen, és” szövegrész.

3. A hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes 
szabályairól szóló 41/2002. (XII. 6.) PM rendelet módosítása

14. §  A hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól szóló 
41/2002. (XII. 6.) PM rendelet (a továbbiakban: Hivatalos zár r.) 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Hivatalos zárnak e  rendelet alkalmazásában a  hordós, illetve kannás kiszerelésű bor edényzetére (a  továbbiakban: 
hordó, illetve kanna) felhelyezésre kerülő olyan eszköz minősül, amely]
„d) a vámhatóság által kiadott, 3. § (6) bekezdése szerinti engedéllyel került előállításra.”

15. §  A Hivatalos zár r. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Bizottság a kérelem benyújtását követő 15 napon belül tesz javaslatot a vámhatóság felé a 3. § (4) bekezdés 
szerinti kérelem elfogadására vagy elutasítására.”

16. § (1) A Hivatalos zár r. 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Hivatalos zár előállítására a  (2)  bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén sem adható engedély, ha 
a kérelmezőnek a vámhatóság felé meg nem fizetett vám- vagy adótartozása, társadalombiztosítási járulék tartozása 
áll fenn, kivéve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek.
(4) Az  eszköz hivatalos zárként történő elfogadására és a  hivatalos zár előállításának engedélyezésére irányuló 
kérelmet a vámhatósághoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell:
a) a társasági szerződést (alapító okiratot, alapszabályt), illetve a vállalkozói igazolványt;
b) a hivatalos zár előállításának folyamatát tartalmazó technológiai dokumentációt;
c) a hivatalos zár műszaki rajzát és mintadarabját;
d) papír alapú eszköz esetén a hamisítás elleni védelmi elemek leírását, és a védelmi elemek ismeretével rendelkező 
személyek nevét, személyi adatait;
e) független szakértő szakvéleményét az 1. § a)–c) pontjában foglalt feltétel teljesüléséről;
f ) az  1. számú mellékletben előírt adattartalomnak megfelelő nyilvántartás mintáját, számítógépes nyilvántartás-
vezetés esetén annak leírását;
g) a gyártó hivatalos záron alkalmazni kívánt egyedi azonosító jelének leírását.”

 (2) A Hivatalos zár r. 3. § (6)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A  vámhatóság szakértőként köteles bevonni az  eszköz hivatalos zárként történő elfogadására és a  hivatalos 
zár előállításának engedélyezésére irányuló eljárásba a  Bizottságot. A  vámhatóság − a  Bizottság javaslatának 
figyelembevételével, a  Bizottság javaslattételét követő 5 napon belül − dönt az  eszköz hivatalos zárként való 
felhasználásának, alkalmazási körének és felhelyezési módjának, valamint az  eszköz kérelmező általi gyártásának 
engedélyezéséről.
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(7) A vámhatóság a (6) bekezdés szerinti engedély kiadásával egyidejűleg, illetve újabb gyártani kívánt mennyiségre 
benyújtott kérelem esetén a  kérelem benyújtását követő 15 napon belül külön határozatban rendelkezik 
a kérelemben megjelölt − legalább 6 hónapos, de legfeljebb 12 hónapos − időszakban gyártható mennyiségről és 
a hivatalos zárak sorszámtartományáról. A gyártható mennyiségre és a hivatalos zárak sorszámtartományára újabb 
kérelmet csak a (6) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező előállító nyújthat be.
(8) A vámhatóság a hivatalos zár előállítójának a (6) bekezdés szerint kiadott engedélyét visszavonja, ha az engedély 
kiadásánál figyelembe vett, az 1. § a)–c) pontja és az e paragrafus (2) bekezdése szerinti feltételek nem állnak fenn, 
és azt a Bizottság megállapította.
(9) A  vámhatóság a  (6)  bekezdés szerinti engedély kiadásáról az  erre vonatkozó határozat egy példányának 
megküldésével − a határozat kiadásával egyidejűleg − tájékoztatja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát.”

17. §  A Hivatalos zár r. 4. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A hivatalos zár előállítója köteles naptári hónaponként a  tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a hivatalos zárak 
előállított és készleten lévő, valamint kiadott mennyiségéről − hivatalos zár felhasználónként, zártípusonként és 
azon belül sorszámtartományonként − a vámhatóság felé elszámolást adni.
(4) A vámhatóság a hivatalos zár engedély szerinti előállítását, valamint a 3. §-ban előírt kötelezettségek teljesítését 
a hivatalos zár előállítójánál ellenőrzi. A hivatalos zár előállítója köteles együttműködni az ellenőrzést végzőkkel.”

18. § (1) A Hivatalos zár r. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hivatalos zár felhasználó az  átvett hivatalos zárak típusonkénti mennyiségét, egyedi azonosító jelét 
és sorszámtartományát az  átvételt követő 5 munkanapon belül köteles – telephelyek szerinti bontásban – 
a  vámhatóságnak írásban bejelenteni. A  bejelentésben meg kell adni a  hivatalos zár előállítójának nevét és 
adószámát is.”

 (2) A Hivatalos zár r. 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A vámhatóság a hivatalos zár felhasználót a hivatalos zár készletéről elszámoltatja.”

4. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet módosítása

19. §  A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a  továbbiakban: Vhr.) 1.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1. § A Jöt. szerinti engedélyek iránti kérelmek közül
a) az adóraktári engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet, az 1/A. számú melléklet vagy az 1/B. számú melléklet,
b) a keretengedély iránti kérelmet a 2. számú melléklet,
c) a felhasználói engedély iránti kérelmet a 3. számú melléklet,
d) a bejegyzett kereskedő engedélye iránti kérelmet a 4. számú melléklet,
e) a bejegyzett feladó engedélye iránti kérelmet az 5. számú melléklet,
f ) a jövedéki engedély iránti kérelmet a 8. számú melléklet
szerinti adattartalmú, a  vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban kell 
a vámhatósághoz benyújtani.”

20. §  A Vhr. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  engedélyezési eljárás során az  adóraktár helyszínrajzát, műszaki, technikai és építési dokumentumait, 
az  (1)  bekezdés i)  pontja szerinti engedélyek, illetve − a  boradóraktári engedély kérelmező kivételével − 
az  adóraktárban használt tárolótartályokra, tárolóedényekre, mérőberendezésekre vonatkozó hitelesítési 
bizonylatok eredeti példányát, a műszaki, technológiai és üzemmód leírását, továbbá − a szőlőbor és az ásványolaj 
előállítására, valamint a  jövedéki termék önálló tárolására, raktározására vagy önálló palackozására engedélyt 
kérelmező kivételével − a jövedéki termék gyártmánylapját a vámhatóság kérésére kell a kérelmezőnek benyújtania, 
vagy a helyszínen bemutatnia.”
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21. § (1) A Vhr. 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Jöt. 82. § (1) bekezdés szerinti egyszerűsített adóraktári engedély iránti kérelemhez csatolni kell]
„d) amennyiben a  kérelmező egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő, és a  borkísérő okmány aláírására 
jogosult személy nem azonos az  engedélyt kérelmező természetes személlyel, a  borkísérő okmány aláírására 
jogosult személy(ek) közjegyző által hitelesített vagy az aláírásra jogosult személy(ek) által a kérelem személyesen 
történő benyújtásakor, a vámhatóság képviselőjének jelenlétében megadott aláírás mintáját;”

 (2) A Vhr. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kérelmezőnek az (1) bekezdés f ) és i) pontjában foglalt hatósági engedélyek eredeti példányát a vámhatóság 
kérésére kell benyújtania vagy a helyszíni ellenőrzés keretében bemutatnia.”

22. §  A Vhr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § A  vámhatóság az  adóraktári engedély iránti kérelem benyújtását követő 15 napon belül az  adóraktárban 
helyszíni szemlét tart. ”

23. §  A Vhr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) A  vámhatóság az  engedélyezési eljárás keretében − az  engedély kiadásának feltételeként − hivatalos zár 
elhelyezését határozhatja meg a szeszüzem és a szeszfőzde adóraktár üzemi és mérőberendezésein, csővezetékein, 
tárolótartályain, egyéb berendezésein. Hivatalos zár alkalmazása abból a célból határozható meg, hogy a jövedéki 
terméket az üzemi berendezés zárt rendszeréből, a mérőberendezés kikerülésével, illetve a hivatalos zár megsértése 
nélkül kivenni, valamint az üzemi berendezést rendeltetésétől eltérően használni ne lehessen.
(2) A  vámhatóság jegyzőkönyvben határozza meg az  üzemi és mérőberendezéseknek, tárolótartályoknak 
azokat a pontjait, ahol hivatalos zárat, borítót kell alkalmazni. Az alkalmazott zárak, borítók a más hatóságok által 
felhelyezett jelzéseket (bélyegzéseket) nem takarhatják, nem rongálhatják.”

24. §  A Vhr. 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kísérleti előállítást végző üzemre adóraktári engedélyt a vámhatóság abban az esetben ad ki, ha
a) a kérelmező nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;
b) a  kérelmező nemzeti vagy uniós támogatást nyert el bioüzemanyag kísérleti fejlesztés keretében történő 
előállítására;
c) a kérelmező a Jöt. 58. § (5) bekezdése szerint teljesíti a jövedékibiztosíték-nyújtási kötelezettségét;
d) az  adóraktárként szolgáló hely és annak berendezése (műszaki, technikai felszereltsége) alkalmas az  előállított, 
raktározott jövedéki termék biztonságos tárolására, pontos mennyiségi számbavételére, és a  hatósági felügyelet 
ellátásához, az ellenőrzések lefolytatásához szükséges tárgyi feltételek adottak.”

25. §  A Vhr. 5/B–7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5/B.  § A  tiszta növényiolaj-gyártó adóraktári engedélyt a  vámhatóság abban az  esetben adja ki, ha az  5/A.  § 
(1) bekezdés b) és e) pontja szerinti feltétel teljesül, valamint a kérelmező a Jöt. 58. § (5a) bekezdése szerint teljesíti 
a jövedékibiztosíték-nyújtási kötelezettségét.
6. § (1) A vámhatóság a helyszíni szemlét követő 15 napon belül végzésben közli a kérelmezővel a Jöt. 38. §-a szerinti 
jövedéki biztosítékra felajánlott összeg elfogadását vagy attól eltérő összegben való megállapítását.
(2) Az  adóraktári engedélyt a  vámhatóság az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  jövedéki biztosíték 29.  § szerinti 
rendelkezésre bocsátását igazoló okmányok, bizonylatok eredetiben való közlését követően a  9. számú melléklet 
szerinti adattartalmú nyomtatványon adja ki. A  vámhatóság az  adóraktári engedélyhez csatolja a  kérelemhez 
benyújtott nyilvántartások mintájának jóváhagyását vagy a  számítógépes nyilvántartás-vezetést engedélyező 
határozatot.
(3) A  vámhatóság a  kísérleti előállítást végző üzem adóraktári engedélyében feltünteti az  adóraktári engedély 
megszűnésének az 5/A. § (2) bekezdése szerinti időpontját.
(4) Az adóraktári engedélyben a 2. § (1) bekezdés p) pontja, illetve a 3/A. § (1) bekezdés h) pontja szerinti esetben fel 
kell tüntetni az alkalmazott denaturálási eljárást.
7. § (1) A vámhatóság az adóraktári engedély iránti kérelmet − a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel − elutasítja, 
ha a kérelmező:
a) a  jövedéki termék mennyiségi számbavételének és minősége megállapításának feltételeit (műszerek, 
berendezések, hitelesített mérőeszközök − a Jöt.-ben foglalt kivétellel −, hitelesített tartályok stb.) nem biztosította;
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b) az  üzemi berendezéseket, csőcsatlakozásokat úgy alakította ki, hogy azokon − a  vámhatóság által a  helyszíni 
szemlén történt egyeztetés alapján szükségesnek tartott − hivatalos zárak nem alkalmazhatók;
c) a jövedéki termékek, a zárjegyek, az adójegyek biztonságos raktározásának, tárolásának feltételeit nem alakította 
ki, a  raktárhelyiségek, tárolótartályok olyan helyiséggel is közvetlen (ajtó, ablak, csővezeték) összeköttetésben 
vannak, amelyek a bejelentésben (helyszínrajzon, technológiai elrendezési rajzon) nem szerepelnek;
d) a  hatósági felügyelet ellátásához, az  ellenőrzések lefolytatásához szükséges tárgyi feltételeket nem teremtette 
meg;
e) a tevékenység folytatására és a jövedéki termékek előállítására jogszabályban előírt hatósági engedélyekkel nem 
rendelkezik;
f ) a  vámhatóság által elfogadott vagy meghatározott jogtiszta számítógépes rendszert a  Jöt. és e  rendelet 
rendelkezései szerint nem alakította ki;
g) a Jöt. 35. §-ában és 36. §-ában foglalt egyéb feltételeknek nem felel meg.
(2) A  vámhatóság a  kísérleti előállítást végző üzem esetében az  adóraktári engedély iránti kérelmet elutasítja, ha 
a kérelmező az 5/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek nem felel meg.
(3) A vámhatóság a tiszta növényiolaj-gyártó adóraktár esetében az adóraktári engedély iránti kérelmet elutasítja, ha 
a kérelmező az 5/B. §-ban foglalt feltételeknek nem felel meg.”

26. § (1) A Vhr. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bejelentési kötelezettséggel járó változást a vámhatósághoz a változás bekövetkeztétől számított 15 napon 
belül, illetve a  Jöt. 48/C.  §-a szerinti jogutódlás esetén legkésőbb a  cégbejegyzési vagy változásbejegyzési 
kérelem cégbírósághoz történő benyújtásának napját követő 5. munkanapig − a  borkísérő okmány aláírására 
jogosultak személyének változása esetén legkésőbb a  következő munkanapon − be kell jelenteni. A  bejelentés 
az  1. számú melléklet, 1/A. számú melléklet vagy az  1/B. számú melléklet szerinti adattartalmú, a  vámhatóság 
által az  engedélykérelemre rendszeresített és az  internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumú 
nyomtatványon teljesíthető. A Jöt. 37. § (8) bekezdése szerinti bejelentés engedély módosítása iránti kérelemnek, 
minden egyéb bejelentés változásbejelentésnek minősül függetlenül attól, hogy a bejelentés nyomán szükséges-e 
az engedélyt módosítani.”

 (2) A Vhr. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  vámhatóság az  engedély módosítása iránti kérelemben vagy a  változás-bejelentésben foglaltak alapján 
az adóraktári (egyszerűsített adóraktári) engedélyt vagy a betétlapot − szükség esetén mindkettőt − bevonja, és új 
adóraktári (egyszerűsített adóraktári) engedélyt vagy betétlapot ad ki.”

27. §  A Vhr. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kérelmezőnek az  adómentes üzem helyszínrajzát, műszaki, technikai, építési dokumentumait, a  műszaki, 
technológiai és üzemmód leírását, az  (1)  bekezdés h)  pontja szerinti engedélyek, illetve az  adómentes üzemben 
használt tárolótartályokra, tárolóedényekre, mérőberendezésekre vonatkozó hitelesítési bizonylatok eredeti 
példányát a vámhatóság kérésére kell benyújtania, vagy a helyszínen bemutatnia.”

28. §  A Vhr. 11–12. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A vámhatóság a keretengedély iránti kérelem benyújtását követő 4 napon belül az adómentes üzemben 
a 4. §-ban foglaltak szerint helyszíni szemlét tart.
(2) A  helyszíni szemlét követő 2 napon belül a  vámhatóság végzésben közli a  felajánlott jövedéki biztosíték 
összegének elfogadását vagy ettől eltérő összegben való megállapítását.
(3) A keretengedélyt a vámhatóság a (2) bekezdés szerinti esetben a jövedéki biztosíték 29. § szerinti rendelkezésre 
bocsátását igazoló okmányok, bizonylatok eredetiben való közlését követően a  10. számú melléklet szerinti 
adattartalmú nyomtatványon adja ki. A  vámhatóság a  keretengedélyhez csatolja a  nyilvántartások mintájának 
jóváhagyását vagy a számítógépes nyilvántartás-vezetést engedélyező határozatot. A keretengedély kiadása során 
a 6. § (3) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.
(4) A vámhatóság a keretengedélyben rögzíti − a felhasználás (a technológia) sajátosságának figyelembevételével − 
azt az időszakot (időpontot), amelyre vonatkozóan az elszámolást teljesíteni kell.
(5) A Jöt. 53. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott adómentes célú felhasználás esetén keretengedélynek 
a  külön jogszabály szerint kiadott és a  vámhatóság által záradékolt elvi engedély minősül. A  külön jogszabály 
szerint kiadott elvi engedéllyel rendelkező felhasználó az elvi engedély közlését követően a vámhatósághoz köteles 
benyújtani a  fűtőolaj adómentes beszerzésének és felhasználásának elszámolására a  11. számú melléklet szerinti 
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adattartalommal kialakított nyilvántartásának mintáját vagy számítógépes nyilvántartás-vezetésének leírását, 
amelynek elfogadásáról a vámhatóság határozatban rendelkezik.
12. § A vámhatóság a keretengedély iránti kérelmet elutasítja, ha
a) az adózatlan jövedéki termék mennyiségi számbavételének és minősége megállapításának feltételei [műszerek, 
berendezések, hitelesített mérőeszközök és tartályok (kivéve a  Jöt. 53.  § (1)  bekezdés b) és d)  pontja szerinti 
tevékenység során használt tartályokat)] nem biztosítottak;
b) az  adózatlan jövedéki termék biztonságos raktározásának, tárolásának feltételei nincsenek meg, 
a raktárhelyiségek, tárolótartályok olyan helyiséggel is közvetlen (ajtó, ablak, csővezeték) összeköttetésben vannak, 
amelyek a bejelentésben (helyszínrajzon, technológiai elrendezési rajzon) nem szerepelnek;
c) a hatósági felügyelet ellátásához, az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tárgyi feltételeket nem teremtették meg;
d) a tevékenység folytatására, illetve az adózatlan jövedéki termékek felhasználásával előállításra kerülő termékekre 
a kérelmező nem rendelkezik jogszabályban előírt hatósági engedélyekkel, vagy
e) a kérelmező a Jöt. 42. § (4) bekezdés a)–b) pontja értelmében szükséges egyéb feltételeknek nem felel meg.”

29. §  A Vhr. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelemben foglaltak engedélyezése a  keretengedély II. részének kiállításával és 
kiadásával történik, egyidejűleg az előző keretengedély II. részét a vámhatóság visszavonja.”

30. §  A Vhr. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az adómérték változása esetén a jövedéki biztosítékot az új adómérték hatálybalépésétől számított 30 napnál 
hosszabb ideig érvényes keretengedély esetében a vámhatóság hivatalból, végzésben módosítja, és az adómentes 
felhasználó a  Jöt. 38.  § (9)  bekezdésének rendelkezése szerint köteles gondoskodni az  új jövedéki biztosíték 
teljesítéséről. Nem kell a jövedéki biztosítékot módosítani, amennyiben az új adómérték hatálybalépésétől számított 
30 napon belül lejár a keretengedély érvényessége.”

31. §  A Vhr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kérelmezőnek a  felhasználó üzem helyszínrajzát, műszaki, technikai, építési dokumentumait, a  műszaki, 
technológiai és üzemmód leírását, illetve a  felhasználó üzemben használt tárolótartályra, tárolóedényre, 
mérőberendezésre vonatkozó hitelesítési bizonylatok, az  (1)  bekezdés h)  pontja szerinti engedélyek eredeti 
példányát a vámhatóság kérésére kell benyújtania, vagy a helyszínen bemutatnia.”

32. §  A Vhr. 17. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  vámhatóság az  engedélyezési eljárás során az  adóraktár, az  adómentes üzem, a  felhasználó üzem üzemi 
berendezéseiről, tárolótartályairól és az alkalmazott hivatalos zárakról műszaki leírást készít. A műszaki leírás eredeti 
példányát az adóraktárban, az adómentes üzemben, a felhasználó üzemben kell tartani, másod- és harmadpéldánya 
a vámhatóság példánya.
(2) A műszaki leírásnak tartalmaznia kell
a) a műszaki leírást készítő vámhatóság megnevezését,
b) az adóraktár, az adómentes üzem, a felhasználó üzem megnevezését (típusát), pontos címét,
c) az adóraktári engedély, a keretengedély, a felhasználói engedély jövedéki számát,
d) az adóraktár engedélyese, az adómentes felhasználó, a felhasználói engedélyes megnevezését, adószámát,
e) az adóraktár, az adómentes üzem, a felhasználó üzem üzemi helyiségeinek alaprajzát, feltüntetve benne az üzemi 
berendezések felülnézeti vázrajzát és jelzését (indokolt esetben folyamatábrát),
f ) az üzemi berendezések, tartályok és edények jegyzékét (azonosító jelét, méretét és űrtartalmát),
g) az alkalmazott hivatalos zárak jegyzékét (a sorszám, a berendezés számjele, megnevezése, az alkalmazott zárak 
feltüntetésével),
h) a záradékot.
(3) A műszaki leírás záradékában szerepeltetni kell
a) az  adóraktár-engedélyes, az  adómentes felhasználó, a  felhasználói engedélyes nyilatkozatát annak 
tudomásulvételéről, hogy az  üzemi berendezést a  műszaki leírásban rögzített állapotban tartja, azon változtatást 
csak a  vámhatóság engedélyével végezhet, továbbá, hogy a  hivatalos zárak épségben tartásáért felelősséggel 
tartozik, és az ellenőrzési iratokat megőrzi;
b) az  adóraktár-engedélyes, az  adómentes felhasználó, a  felhasználói engedélyes, valamint a  készítők, illetőleg 
a jóváhagyó aláírását.”
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33. § (1) A Vhr. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kötelező érvényű vámtarifa-besorolás iránti kérelmet a 14. számú mellékletben meghatározott adattartalmú, 
a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban a vámhatósághoz kell két példányban 
benyújtani.”

 (2) A Vhr. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a kötelező érvényű vámtarifa-besorolást a vámhatóság kezdeményezte, a jogosult köteles a (2) bekezdésben 
foglalt információkat a besoroláshoz a vámhatóság rendelkezésére bocsátani.”

34. §  A Vhr. 21. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Jöt. 24.  § (1)  bekezdése szerinti bejegyzett kereskedő engedélyének kiadására a  11.  § (1)–(3)  bekezdése, 
az engedély iránti kérelem elutasítására a 12. § rendelkezéseit kell − értelemszerűen − alkalmazni azzal az eltéréssel, 
hogy a vámhatóság az engedélyt a 16. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon adja ki.
(2) Az  eseti bejegyzett kereskedő engedélyét a  16. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon adja ki 
a vámhatóság.”

35. §  A Vhr. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23.  § A  bejegyzett feladói engedély iránti kérelemben vagy a  bejegyzett feladó engedélyében szereplő adatok 
változása esetén a  8.  § rendelkezéseit kell − értelemszerűen − alkalmazni. A  vámhatóság a  bejegyzett feladói 
engedélyt a  17. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon adja ki. A  bejegyzett feladói engedély 
módosítása iránti kérelmet és a változás-bejelentést az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon kell 
benyújtani.”

36. §  A Vhr. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A más tagállamban csomagküldő kereskedelmet folytató belföldi székhelyű személynek a Jöt. 32. § (1) bekezdés 
a) pontjában előírt nyilvántartásba vételéhez a kérelmet a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, a vámhatóság 
internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumú nyomtatványon kell benyújtania a vámhatósághoz.”

37. §  A Vhr. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Más tagállamban nyilvántartásba vett csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjének a Jöt. 31. § (2) bekezdése 
szerinti nyilvántartásba vételéhez a  kérelmet a  7. számú melléklet szerinti adattartalmú, a  vámhatóság internetes 
honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumú nyomtatványon kell benyújtania a vámhatósághoz.”

38. § (1) A Vhr. 27. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  vámhatóság végzéssel dönt a  jövedéki biztosítékul felajánlott összeg elfogadása tárgyában azzal, hogy 
a  bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény formájában nyújtani kívánt jövedéki 
biztosíték esetében a  jövedéki biztosíték 29.  § szerinti rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti okmányok, 
bizonylatok vámhatóság részére történő rendelkezésére bocsátása esetén fogadható el a  felajánlott biztosíték. 
A  vámhatóság a  jövedéki engedélyt a  23. számú mellékletben megadott adattartalmú nyomtatványon adja ki. 
A vámhatóság a jövedéki engedélyhez csatolja a jóváhagyott és hitelesített nyilvántartásokat vagy a számítógépes 
nyilvántartás-vezetést engedélyező döntést.
(2) A  jövedéki engedélyben szereplő bármely adat változását be kell jelenteni vagy az  engedély módosítását kell 
kérni. A változás-bejelentést és az engedély módosítása iránti kérelmet a 8. számú melléklet szerinti adattartalmú 
nyomtatványon a  vámhatósághoz − a  (4)  bekezdésben foglalt eltéréssel − a  változás bekövetkeztétől számított 
15 napon belül kell benyújtani.”

 (2) A Vhr. 27. § (5)–(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép
„(5) A  vámhatóság a  kérelemben foglaltak alapján a  jövedéki engedélyt vagy annak telephelyre vonatkozó 
mellékletét bevonja, és új jövedéki engedélyt (mellékletet) ad ki.
(6) A telephely megszüntetése esetén a vámhatóság a megszüntetésről szóló határozat meghozatalával egyidejűleg 
a jövedéki engedély vonatkozó mellékletét bevonja.”

39. §  A Vhr. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Jövedéki biztosítékként olyan garancia fogadható el, amely
a) a Jöt.-ben meghatározott összegre szól és meghatározott határnapig érvényes,
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b) eredeti garancia, és amelyben a  garanciát vállaló hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy a  vámhatóság 
igénybejelentése alapján, feltétel nélkül − a  banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de 
legfeljebb 3 munkanapon belül − az igénybejelentésben megjelölt államháztartási számlára megfizeti a megbízója 
lejárt tartozását,
c) a fizetési igény bejelentésére a vámhatóságot kizárólagos kedvezményezettként jelöli meg,
d) visszavonhatatlan vagy kizárólag a vámhatóság jóváhagyásával visszavonható.”

40. §  A Vhr. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A külön jövedéki biztosíték rendelkezésre állását igazoló okmányt, bizonylatot a terhére történő első kiszállítást 
megelőzően − eredetiben − meg kell küldeni a vámhatóságnak.”

41. §  A Vhr. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felhasználói engedélyes, a bejegyzett kereskedő és az adóügyi képviselő által pénzügyi biztosíték formájában 
nyújtott jövedéki biztosíték esetén a pénzügyi biztosíték érvényességének lejártát legalább 60 nappal megelőzően 
az  érvényesség lejártának napját követő naptól érvényes újabb pénzügyi biztosítékot kell a  vámhatósághoz 
benyújtani.”

42. §  A Vhr. 31/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31/A. § (1) A Jöt. 62/A. § (1) bekezdése szerinti, más tagállamból más tagállamba vagy harmadik országba irányuló, 
belföldön áthaladó ömlesztett ásványolaj szállításának bejelentését a  29. számú melléklet szerinti adattartalmú, 
a  vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban kell a  vámhatósághoz írásban 
benyújtani.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  bejelentés – a  vámhatóság által rendszeresített formanyomtatványon – 
a bejelentő választása szerint angol, német és francia nyelven is megtehető.
(3) Az  (1)–(2)  bekezdés szerinti bejelentésben megadott adatok változását legkésőbb a  változás napján, 
a  szállítóeszközre vonatkozó adatok változását annak elindulását megelőzően be kell jelenteni a  vámhatósághoz 
a (1)–(2) bekezdés értelemszerű alkalmazásával.
(4) A  Jöt. 62/A.  § (2)  bekezdése szerinti tevékenységet végző gazdálkodónak a  karbantartási céllal eltávolított 
repülőgép üzemanyagról (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: üzemanyag) a vámhatóság által hitelesített 
nyilvántartást vagy előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartás naprakészen 
tartalmazza
a) a légi járműből eltávolított üzemanyag mennyiségi adatait, a lefejtés időpontját, a légi jármű üzemben tartójának 
(a továbbiakban: légitársaság) megnevezését és a légi jármű lajstromjelét;
b) az  eltávolított üzemanyag légi járműbe történő visszatöltése esetén az  üzemanyag mennyiségi adatait, 
a visszatöltés időpontját, a légitársaság megnevezését és a légi jármű lajstromjelét;
c) az  eltávolított üzemanyag elszállítása esetén az  üzemanyagot fogadó megnevezését, a  szállítási bizonylat 
sorszámát, az üzemanyag mennyiségi adatait és az elszállítás időpontját.
(5) A  Jöt. 62/A.  § (3)  bekezdése szerinti bejelentést a  rekultivációt végző gazdálkodó legkésőbb a  tevékenység 
megkezdésével egyidejűleg köteles a vámhatósághoz írásban benyújtani. A bejelentésben meg kell adni
a) a rekultivációt végző gazdálkodó nevét, székhelyét és elérhetőségét;
b) a rekultivációval érintett terület pontos helyét (cím vagy helyrajzi szám megadásával);
c) az ásványolaj kinyerését eredményező tevékenység rövid műszaki leírását;
d) a kinyert ásványolaj elszállítási körülményeit;
e) a tevékenység befejezésének tervezett időpontját.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti bejelentésben megadott adatok változását és a  rekultivációs tevékenység befejezését 
legkésőbb a változás, illetve a befejezés napján be kell jelenteni a vámhatósághoz.”

43. §  A Vhr. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Jöt. 58.  § (11)  bekezdésében (üzemi motorikusgáztöltő-állomás), valamint 59.  § (2)  bekezdésében és 70.  § 
(2)  bekezdésének a)  pontjában (nyilvántartásba vett felhasználó) előírt nyilvántartásba vételhez a  kérelmet 
a  24.  számú melléklet szerinti adattartalmú, a  vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott 
formátumban kell benyújtani a vámhatósághoz.”
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44. §  A Vhr. 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  vámhatóság a  nyilvántartásba vétel, illetve a  változások visszaigazolását a  26. számú melléklet szerinti 
adattartalmú nyomtatványon, a benyújtástól számított 15 napon belül teljesíti.”

45. § (1) A Vhr. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nyilvántartásba vett felhasználónak a  25. számú melléklet szerinti adattartalommal a  vámhatóság által 
elfogadott és hitelesített nyilvántartást vagy a vámhatóság által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartást 
kell tárgyévenként − folyamatosan és göngyölítve − telephelyenként vezetnie.”

 (2) A Vhr. 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nyilvántartásba vett felhasználó köteles lehetővé tenni a vámhatóság ellenőrzéssel megbízott képviselőjének 
az üzem- és raktárhelyiségbe történő belépést, a termékkészlet és a felhasználási művelet, valamint az (1) bekezdés 
szerint nyilvántartás ellenőrzését.”

46. §  A Vhr. 35. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  vámhatóság a  nyilvántartásba vétel visszaigazolását a  27. számú melléklet szerinti adattartalmú 
nyomtatványon, a bejelentés benyújtásától számított 15 napon belül teljesíti.
(4) A bejelentésben megadott adatok változását a vámhatósághoz a változás bekövetkeztétől számított 15 napon 
belül, a 24. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell bejelenteni.”

47. §  A Vhr. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36.  § Az  üzemi motorikusgáztöltő-állomás forgalmáról az  üzemeltetést végzőnek a  vámhatóság által hitelesített 
nyilvántartást kell vezetni, amelybe naponta fel kell jegyezni a  gáztartály szintmérő műszeréről leolvasott 
százalékos érték alapján a  nyitó-záró készletet. A  nyilvántartás vezetésére a  vámhatóság által előzetesen 
jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható. A  beszerzett mennyiséget szállítónként és azon belül 
annak a  telephelynek a  feltüntetésével kell kimutatni, ahonnan a  szállítás történt. A  felhasznált mennyiséget 
a  kimérő szerkezet számlálója szerint, a  számláló induló és záró állásának feltüntetésével, ezen belül továbbá 
− a 35. § (2) bekezdés szerinti esetben − saját felhasználás és használónkénti felhasználás szerinti részletezésben kell 
megadni. Nem rendeltetésszerű használatból (pl. hatósági vizsgálatokkor keletkező hiány) eredő készletcsökkenés 
esetén a  vámhatóság előzetes tájékoztatása után, jegyzőkönyv alapján történik a  készletcsökkenés rögzítése 
a nyilvántartásban.”

48. §  A Vhr. 37. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az a személy, aki (amely) a Jöt. 79. § (2) bekezdésében meghatározott mobil palackozóval rendelkezik, a mobil 
palackozó birtokba vételét követő 5 munkanapon belül köteles két példányban a vámhatósághoz
a) személyi adatait (név/cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma),
b) a mobil palackozó típusát, kapacitását, tárolásának telephelyét
bejelenteni. A  bejelentéshez csatolni kell a  palackozási tevékenység folytatásához szükséges engedélyt. 
A bejelentést a vámhatóság ellenjegyzi és egy példányát visszaküldi a mobil palackozót üzemeltető személynek.
(2) Mobil palackozóval végzett palackozást annak megkezdését legalább 3 munkanappal megelőzően a  mobil 
palackozó üzemeltetője köteles
a) a palackozás helyét (helyeit), időpontját (év, hó, nap, napszak),
b) a palackozásra kerülő bor várható mennyiségét
írásban bejelenteni a  vámhatósághoz. Amennyiben a  palackozás a  hét több munkanapján történik, a  bejelentés 
hetente, a  palackozást megelőző hét utolsó munkanapjáig teljesíthető. A  bejelentésben megadott helytől, időtől 
csak objektív körülmény (így különösen műszaki hiba) miatt lehet eltérni, és azt a  mobil palackozót üzemeltető 
köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatósághoz.”

49. § (1) A Vhr. 37/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Jöt.-ben, illetve az  e  rendeletben meghatározott nyilvántartások számítógépes vezetését, valamint a  76.  §  
(2)–(3)  bekezdése szerinti termékkísérő okmányok, az  egyszerűsített kísérő okmányok, a  borkísérő okmányok, 
valamint a  bérfőzési napló számítógépes előállítását és kitöltését az  e  §-ban meghatározott követelményeknek 
megfelelő, a vámhatóság által engedélyezett számítógépes programokkal kell végezni.”
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 (2) A Vhr. 37/A. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bizonylat-kiállító program engedélyezéséhez a  (2)  bekezdésben meghatározott követelményeken túl szükséges 
továbbá, hogy]
„c) a  program kizárólag a  vámhatóság által az  adott időszakra kiadott sorszámok felhasználását, emelkedő 
számsorrendben, kizárólag egy alkalommal tegye lehetővé a bizonylat kiállítása során, és önálló sorszámgenerálást 
vagy ugyanazon számsorrend újbóli felhasználását ne tegye lehetővé,”

50. § (1) A Vhr. 37/B. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  nyilvántartó program, illetve a  bizonylat-kiállító program engedélyezésére irányuló kérelem az  1.  § 
(1) bekezdés szerinti engedélykérelmek benyújtásával egyidejűleg vagy a Jöt. szerinti engedélyek kiadását követően 
bármikor benyújtható a vámhatósághoz.
(2) Az engedélyezett nyilvántartó, illetve a bizonylat-kiállító program módosított változatára való áttérést – kivéve, 
ha a  módosítás a  törzsadatok változása miatt szükséges − a  vámhatósághoz előzetesen be kell jelenteni, és 
egyidejűleg kérni kell a  módosított program engedélyezését. A  programmódosítás engedélyezésekor – a  37/A.  § 
(3)  bekezdésének a)  pontjára is figyelemmel – meghatározásra kerül a  módosított nyilvántartó, illetve bizonylat-
kiállító program használatának kezdő időpontja is.”

 (2) A Vhr. 37/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az engedélyezett nyilvántartó, illetve bizonylat-kiállító programnak a Jöt. szerinti bizonylatolási, nyilvántartási és 
elszámolási kötelezettséget nem, csak az engedélyezett nyilvántartó, illetve bizonylat-kiállító program engedélyben 
meghatározott verziószámát érintő módosulását a  módosítással egyidejűleg be kell jelenteni a  vámhatósághoz, 
amely a módosítást az engedélyen átvezeti.”

51. §  A Vhr. 37/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37/C.  § (1) A  nyilvántartó program adatbázisának helyreállítása a  vámhatósághoz történő előzetes bejelentés 
alapján végezhető. A  bejelentésnek tartalmaznia kell az  adatbázis helyreállításának okát, pontos helyét és idejét. 
A bejelentésben foglaltakat a vámhatóság a helyszínen ellenőrizheti.
(2) Az  engedélyezett programtól eltérő program használata vagy az  engedélyezett program a  37/A.  §  
(2)–(3)  bekezdés rendelkezéseinek megsértése melletti használata esetén a  vámhatóság manuális nyilvántartás-
vezetési kötelezettséget ír elő, és a  nyilvántartó program használatára kiadott engedélyt a  manuális nyilvántartás 
hitelesítésének napjával − jövőbeni hatállyal − visszavonja.
(3) A (2) bekezdés szerinti döntés közlésétől számított 5 napon belül az engedélyes köteles a manuális nyilvántartást 
benyújtani a  vámhatósághoz, amely azt − a  benyújtástól számított 5 napon belül − jóváhagyja vagy elutasítja, 
jóváhagyás esetén hitelesíti.”

52. §  A Vhr. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38.  § (1) Az  egyszerűsített adóraktárban, a  kísérleti előállítást végző üzemben és a  tiszta növényiolaj-gyártó 
adóraktárban folytatott tevékenység kivételével a  jövedéki termékek termelésének, tárolásának befejezését, 
szüneteltetését és újbóli megkezdését – annak időpontját legalább 15 nappal megelőzően – a  vámhatósághoz 
írásban be kell jelenteni. Szüneteltetésnek kell tekinteni, ha az adóraktárban 30 napot meghaladóan nem folytatnak 
termék-előállítást, illetve tárolást.
(2) A  jövedéki termék előállításának, illetve tárolásának szüneteltetése esetén a  vámhatóság a  jövedéki üzem 
berendezésein termelést akadályozó hivatalos zárat helyez el, amelyet a tevékenység újbóli megkezdésekor távolít 
el.
(3) Hivatalos zárnak e  rendelet alkalmazásában a  vámhatóság által a  raktárhelyiségen, tárolótartályon, 
mérőműszeren, egyéb berendezésen, szállítóeszközön, csomagon, mintán elhelyezett ólomzár, műanyag biztonsági 
plomba, pecsétzár, szalagzár, függőpecsét minősül.
(4) Az  adóraktár engedélyesének a  székhelyén, illetve adóraktáranként ki kell jelölni azt a  személyt, aki 
a  vámhatósággal az  együttműködésért és a  hatósági felügyelet helyszíni feltételeinek biztosításáért felelős 
(a továbbiakban: felelős üzemvezető).
(5) Az adóraktár engedélyesének a felelős üzemvezető kijelölését és az abban bekövetkező változást a vámhatóság 
felé írásban be kell jelentenie a kijelölést, illetve a változást követő 15 napon belül.”
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53. § (1) A Vhr. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  adóraktár-engedélyes tevékenységét több adóraktárban folytatja, az  adóraktári engedélyről minden 
adóraktárában a  vámhatóság által hitelesített, sorszámozott másolati példányt kell tartania, az  eredeti adóraktári 
engedélyt a  székhelyén − ha székhellyel nem rendelkezik −, a  telephelyén, több telephely esetén az  elsőként 
bejelentett telephelyen kell biztonságosan megőriznie.”

 (2) A Vhr. 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az adóraktárban tárolt adózott jövedéki termékről a vámhatóság által jóváhagyott és hitelesített nyilvántartást 
kell vezetni, az  adózott jövedéki terméket a  28. számú melléklet, illetve a  28/A. számú melléklet szerinti 
termékmérleg-nyilvántartás nem tartalmazza. A nyilvántartás vezetésére a vámhatóság által előzetesen jóváhagyott 
számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.”

54. §  A Vhr. 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  mozgó ellátóhajónak az  állomásozás helyéről hajótöltési céllal történő eltávozásáról és visszatéréséről 
a vámhatóságot írásban kell értesíteni.”

55. §  A Vhr. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gázolaj jelölését finomítói ásványolajraktárban vámhatósági felügyelet mellett lehet elvégezni, melyről 
a  vámhatóság jegyzőkönyvet vesz fel. A  jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a  jelölt gázolaj és a  felhasznált 
jelölőanyag mennyiségét.”

56. §  A Vhr. 41/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  bioüzemanyag-adóraktár és a  kísérleti előállítást végző üzem engedélyese bioetanol előállítása esetén 
−  kivéve a  Jöt. 7.  § 37/B.  pontjában meghatározott E85 előállításához felhasználásra szánt bioetanol előállítását − 
az  e  rendelet 61.  § (1)–(2)  bekezdésében, valamint 61/A.  § (1)  bekezdésében foglalt denaturálási eljáráson 
kívül más, a  vámhatóság által engedélyezett, az  adóraktári engedélyben szereplő eljárást is alkalmazhat a  61.  § 
(3) bekezdésének figyelembevételével.”

57. §  A Vhr. 42. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  alkoholterméknek, a  sörnek, a  bornak, a  pezsgőnek és a  köztes alkoholterméknek cefre dúsítására való 
felhasználását a vámhatósághoz a felhasználás megkezdése előtt 5 munkanappal be kell jelenteni.”

58. §  A Vhr. 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43.  § (1) A  szeszmérő gépet a  vámhatóság a  felelős üzemvezető jelenlétében szereli fel vagy szereli le, és arról 
jegyzőkönyvet készít.
(2) A szeszmérő gép beépítését, kijelzését, számítógépes csatlakozását úgy kell az adóraktár-engedélyesnek kialakítania, 
hogy az megfeleljen a pontos méréshez szükséges – a vámhatóság és az MKEH által meghatározott – feltételeknek.”

59. §  A Vhr. 45. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  vámhatóság üzemakadály esetén vagy más indokolt esetben hivatalból vagy az  engedélyes kérésére 
a Beschorner- és Weszyczki-féle szeszmérő gép mérési pontosságát próbaméréssel ellenőrizheti.
(2) A  Siemens típusú vagy a  vámhatóság által engedélyezett egyéb típusú, gyártmányú szeszmérő gépen 
a  próbamérést csak az  MKEH végezheti el a  vámhatóság jelenlétében. A  próbamérésről a  vámhatóság, illetve 
az MKEH jegyzőkönyvet készít.”

60. § (1) A Vhr. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vámhatóság a mérőberendezést mérési célra alkalmatlanná nyilvánítja és használatát megtiltja, ha
a) bármely ellenőrzés során a  mérési pontosságot befolyásoló olyan hibát észlel, amelyet a  mérőberendezés 
kitisztításával vagy helyszíni javításával nem lehet megszüntetni, vagy
b) a próbaméréskor a szeszmérő gép mérési pontatlansága az 1%-ot meghaladja, vagy
c) a próbaszesz számított és tényleges mennyisége közötti különbözet a számított mennyiség 30%-ánál több.”

 (2) A Vhr. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti határozat elleni fellebbezés tárgyában a  vámhatóság soron kívül dönt. A  döntésig 
a mérőberendezés nem használható.”
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61. §  A Vhr. 47–49. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„47.  § (1) A  vámhatóság az  alkoholtermék adóraktár hitelesített üzemi berendezéseit azonosító jellel és 
elmozdulásuk megakadályozása végett hivatalos zárral látja el.
(2) Hivatalos zárat alkalmazni kell
a) a szeszüzemben a véghűtőre, az összekötő csőre, az epruvettára és a szeszmérő gépre;
b) az italgyárban, az etanol üzemben a szesztartályra, a gyártótartályra, a készárutartályra és a folyadék állását jelző 
mércére;
c) a szeszpalackozóban, az üzemi szeszraktárban a tárolótartályra és a folyadékállást jelző mércére;
d) a  szeszfőzdében a  zárt rendszerű teljes üzemi berendezésre, beleértve a  finomítókészülék alszeszvíz elvezető 
csövét is;
e) a vámhatóság által kiadott engedély megszerzéséig azokra a szeszgyártásra alkalmas desztillálóberendezésekre, 
amelyeket rendeltetésszerűen nem a  szesz előállítására használnak, kivéve a  48.  § (4)  bekezdésében szereplő 
desztillálóberendezéseket.
48. § (1) A szeszgyártására alkalmas desztillálóberendezést − ha a Jöt. másként nem rendelkezik − csak
a) olyan személy állíthat elő, aki (amely) annak gyártására a vámhatóságtól engedélyt kapott,
b) olyan személy tarthat birtokában, aki (amely) annak használatbavételére a  vámhatóságtól engedélyt kapott, 
vagy adóraktári engedéllyel, keretengedéllyel, felhasználói engedéllyel rendelkezik olyan tevékenységre, amelynek 
technológiai folyamatában ilyen készüléket használ,
c) a b) pontban megjelölt személy részére lehet belföldön értékesíteni, külföldről behozni.
(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontban megjelölt személy a  szesz gyártására alkalmas desztillálóberendezés értékesítését, 
illetve az  (1)  bekezdés b)  pontjában megjelölt személy a  másik tagállamból történő beszerzést − az  értékesítést, 
illetve a  telephelyre történő beszerzését 15 nappal megelőzően − a  készülék fajtájának, űrtartalmának, főbb 
részeinek a  leírásával a  vámhatósághoz köteles bejelenteni. A  bejelentés alapján a  vámhatóság a  szeszgyártásra 
alkalmas desztillálóberendezésen hivatalos zárat helyez el.
(3) Rendeltetésszerűen szesz előállítására használt desztillálóberendezést − kivéve a  magánfőző 
bejelentett desztillálóberendezését, valamint a  kizárólag tudományos és oktatási célra használt nem üveg 
desztillálóberendezést − csak szeszüzem, szeszfőzde, alkoholregeneráló és -denaturáló üzem, valamint 
alkoholtermék regenerálását végző adómentes felhasználó tarthat birtokában. Azok a  szeszgyártásra alkalmas 
desztillálóberendezések, amelyeket rendeltetésszerűen nem szesz előállítására használnak, a  vámhatóság 
ellenőrzése mellett működtethetők.
49.  § (1) Szeszgyártásra alkalmas, de rendeltetésszerűen nem szesz előállítására használt desztillálóberendezésre 
a  vámhatóság által engedély italgyárnak és ásványolaj-regeneráló üzemnek vagy olyan személy részére adható, 
amely (aki) etilalkohol-tartalmú termék − kivéve a  Jöt. 64.  § (4)  bekezdés a)–b)  pontja alá eső alkoholtermék − 
előállításával és forgalomba hozatalával nem foglalkozik.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt desztillálóberendezést a vámhatóság által kiadott engedély megszerzéséig hivatalos 
zár alatt kell tartani. Az (1) bekezdés szerinti desztillálóberendezéssel folytatott tevékenység szüneteltetése esetén 
− annak időtartamára − a desztillálóberendezést a vámhatóság hivatalos zárral látja el.
(3) Az  ellenőrzés alatt álló desztillálóberendezést az  üzemben tartó csak a  vámhatóság felügyelete mellett 
semmisítheti meg.”

62. §  A Vhr. 54. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az  (1)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott esetekben a  szakértői vizsgálat céljára a  hivatalos mintát 
a  vámhatóság az  ellenőrzött adóraktár felelős üzem vezetőjének jelenlétében, a  mintavételi szabályzat előírásai 
szerint veszi, de azt az  adóraktár engedélyesének kell a  kijelölt szakértőhöz eljuttatnia. A  kijelölt szakértő alatt 
az  illetékes miniszter által kijelölt laboratóriumot, és a  hivatalos közlönyben közzétett, valamint a  Nemzeti 
Akkreditálási Testület által megbízott laboratóriumokat kell érteni.
(4) Abban az esetben, ha hivatalos mintavétel az (1) bekezdés d)–f ) pontjaiban meghatározott okok miatt történt, 
a mintát, valamint a szakértői eredmény kifogásolása esetén az ellenmintát minden esetben a vámhatóság köteles 
a kijelölt laboratóriumba eljuttatni.”

63. § (1) A Vhr. 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  bérfőzött párlat fogyasztásra alkalmatlan, és minőségének javítására irányuló eljárás nem vezet 
eredményre, az  csak szeszüzem részére értékesíthető vagy előzetes bejelentés alapján a  vámhatóság ellenőrzése 
mellett megsemmisíthető.”
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 (2) A Vhr. 56. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  szeszfőzde engedélyesének a  bérfőzött párlat mennyiségével a  vámhatóság felé évente legalább egyszer, 
a vámhatósággal előzetesen egyeztetett időpontban kell elszámolnia. A vámhatóság az adóraktár engedélyesével 
egyeztetett időpontban résztermelés költségmentes megállapítását végezheti el az elszámolási időszaktól eltérően.”

 (3) A Vhr. 56. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A vámhatóság a bérfőzési naplók alapján bérfőzetőnként és háztartásonként összesíti, és a tárgyév első napjától 
göngyölíti a bérfőzetőnek átadott párlat mennyiségét.”

64. §  A Vhr. 57. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  bérfőzési napló a  vámhatóság által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon 
vagy − a  vámhatóság által kérelemre kiadott sorszámtartományon belüli azonosító számok felhasználásával − 
számítógéppel előállított formában vezethető. Számítógépes forma esetében származási igazolványnak minősülhet 
a  számítógéppel előállított kereskedelmi okmány is, amennyiben az  a  származási igazolvány adatait rovat azonos 
hivatkozással tartalmazza.
(2) A  bérfőzési naplót bérfőzetőnként és bérfőzésenként 3 példányban kell vezetni, melynek második példányát 
a  szeszfőzde engedélyese a  tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig köteles megküldeni a  vámhatóság részére, 
a harmadik példány a szeszfőzde engedélyesének bizonylata.
(2a) A bérfőzési napló (2) bekezdés szerinti megküldése a vámhatóság részére teljesíthető:
a) postai úton történő elküldéssel vagy a vámhatósághoz történő személyes bevitellel,
b) a vámhatóság által rendelkezésre bocsátott elektronikus nyomtatványon az ügyfélkapun keresztül vagy
c) a  37/A.  § szerinti bizonylat-kiállító programmal előállított bérfőzési napló elektronikus adathordozón 
– a vámhatóság által meghatározott formátumban – történő benyújtásával.
(3) A bérfőzési naplót abban az esetben is a (2) bekezdés szerint kell vezetni, ha a bérfőzetett párlatot a szeszfőzde 
engedélyese teljes egészében megvásárolja. A  szeszfőzde engedélyes a  bérfőzetőtől megvásárolt párlatról 
adózatlan termék esetén a  28. számú melléklet szerinti, adózott termék esetén a  32. számú melléklet szerinti 
adattartalommal a vámhatóság által jóváhagyott és hitelesített külön nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartás 
vezetésére a vámhatóság által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.”

65. §  A Vhr. 59. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  származási igazolvány – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  bérfőzött párlat értékesítése esetén 
az  alkoholtermék adóraktárban a  termék eredetének igazolására a  kiállítástól számított három éven belül 
használható fel. Az  adóraktár kérelmére a  vámhatóság a  bérfőzött párlat származási igazolványát 2 évente 
meghosszabbíthatja, ha a származási igazolványon feltüntetett fajtájú és a feltüntetett szeszfoktól legfeljebb az 56. § 
(8) bekezdés szerint eltérő szeszfokú párlat az adóraktár birtokában van.
(6) A  származási igazolvány érvényességét a  vámhatóság, 15 év eltelte után a  bérfőzető kérelmére, 2 évente 
meghosszabbítja, ha a származási igazolványon feltüntetett fajtájú és a  feltüntetett szeszfoktól legfeljebb az 56. § 
(8) bekezdés szerint eltérő szeszfokú bérfőzött párlat a bérfőzető birtokában van.”

66. §  A Vhr. 59/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  párlat adójegy a  32/A. számú melléklet szerinti adattartalmú, a  vámhatóság által rendszeresített 
nyomtatványon igényelhető.”

67. §  A Vhr. 60. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A teljesen denaturált alkohol (a továbbiakban: denaturált szesz) csak szeszüzemben, illetve alkoholregeneráló és 
denaturáló üzemben, – megbízható adós által üzemeltetett és kizárólag a Jöt. 69. § (1) bekezdése szerinti eljárásokat 
alkalmazó üzem kivételével – a  vámhatóság ellenőrzése mellett állítható elő. A  denaturált szesz készítésének 
időpontját – azt legalább 2 nappal megelőzően – a  vámhatóságnak be kell jelenteni. Az  állandó felügyelettel 
működő adóraktárakban a denaturált szesz készítésének időpontját – a teljes denaturálást közvetlenül megelőzően – 
az állandó felügyeletet ellátónak kell bejelenteni.
(5) A  teljes denaturálásról két példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek első példánya a  szeszüzem, 
illetve az  alkoholregeneráló és -denaturáló üzem, második példánya a  vámhatóság példánya. A  jegyzőkönyvnek 
tartalmazni kell
a) a szeszüzem és az alkoholregeneráló és denaturáló üzem jövedéki számát;
b) a denaturálás időpontját;
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c) a denaturálásra került alkoholtermék valódi szeszfokát, liter vagy kilogramm és hektoliterfok mennyiségét;
d) teljes denaturáláshoz felhasznált anyagok megnevezését és mennyiségét (liter, kilogramm);
e) a denaturált szesz liter, kilogramm és hektoliterfok mennyiségét.”

68. §  A Vhr. 61. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az alkoholtermék részleges denaturálása az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon kívül a 89. § (1) bekezdése szerinti 
esetben a  vámhatóság által engedélyezett, az  adómentes felhasználó keretengedélyében rögzített más eljárással 
is lehetséges, amennyiben annak eredményeként a  denaturált alkoholtermék élvezeti cikként való felhasználásra 
alkalmatlanná válik.
(4) A  részleges denaturálás − a  (7)  bekezdésben foglalt eltéréssel − csak szeszüzemben és − a  megbízható adós 
által üzemeltetett üzem kivételével − csak a  vámhatóság ellenőrzése mellett végezhető. A  részleges denaturálás 
időpontját a szeszüzem a vámhatósághoz legalább 2 nappal korábban köteles bejelenteni.
(5) A  részleges denaturálásról két példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek első példánya a  szeszüzem, 
második példánya a vámhatóság példánya. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell
a) a szeszüzem jövedéki számát;
b) a denaturálás időpontját;
c) a denaturálásra került alkoholtermék valódi szeszfokát, liter vagy kilogramm és hektoliterfok mennyiségét;
d) a  felhasznált részleges denaturálószer típusát [a (3)  bekezdés szerinti esetben megnevezését] és mennyiségét 
(liter, kilogramm);
e) a részlegesen denaturált alkoholtermék liter, kilogramm és hektoliterfok mennyiségét.”

69. §  A Vhr. 61/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Jöt. 28.  § (4)–(5)  bekezdése szerinti esetben a  bioetanol adóraktárból történő kiszállítását azt 3 nappal 
megelőzően kell a vámhatósághoz bejelenteni, és a kitárolást a vámhatóság jelenlétében, az egyszerűsített kísérő 
okmányra történő rájegyzéssel kell elvégezni.”

70. §  A Vhr. 62. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  sörgyár és a  sörfőzde a  gyártott sör térfogatmennyiségének mérésére az  MKEH által hitelesített üzemi 
berendezéseket, eszközöket alkalmazza. A  hitelesített üzemi berendezéseket a  vámhatóság azonosító jellel látja 
el. Hitelesíteni − a 64. § (3) bekezdése kivételével − az ászoktartályt, a nyomótankot, a  fejtőtankot, valamint a sör 
kimérésére, illetve fejtésére szolgáló hordókat és szállítótartályokat kell.”

71. § (1) A Vhr. 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  sörfőzdének és a  sörgyárnak a  sör gyártására alkalmas főzőüst és komlóforraló üst beszerzését a  beszerzés 
napját megelőző 15. napig a  készülék fajtájának, űrtartalmának, főbb részeinek a  leírásával a  vámhatósághoz kell 
bejelenteni. A bejelentés alapján a vámhatóság a készüléket ellenőrzi.”

 (2) A Vhr. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Sör előállítására alkalmas főzőüstöt és komlóforraló üstöt csak olyan személy állíthat elő, aki (amely) annak 
gyártására a  vámhatóságtól engedélyt kapott. A  gyártónak a  főzőüst és a  komlóforraló üst értékesítését − azt 
15 nappal megelőzően − a készülék típusának, űrtartalmának megadásával a vámhatósághoz be kell jelentenie.”

72. §  A Vhr. 65. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„65. § A vámhatóság a bor és a Jöt. 82. § (1) bekezdése szerinti pezsgő készletfelvétele alkalmával a mennyiséget 
számítással vagy méréssel állapítja meg.”

73. §  A Vhr. 68. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„68.  § A  pezsgő üzemnek és a  köztes alkoholtermék üzemnek a  gyártott pezsgő- és a  köztes alkoholtermék 
mennyiségének megállapításához az  MKEH által hitelesített töltőtartályokat kell alkalmaznia. A  hitelesített üzemi 
berendezéseket a vámhatóság azonosító jellel látja el.”

74. §  A Vhr. 69. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  dohánygyárnak, a  dohányüzemnek a  dohánygyártmány előállítására alkalmas gép vagy egyéb eszköz 
beszerzését a beszerzés napját megelőző 15. napig a gép, eszköz fajtájának, gyártási kapacitásának, főbb részeinek 
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leírásával a vámhatósághoz kell bejelentenie. A bejelentés alapján a vámhatóság a gépet, az egyéb eszközt ellenőrzi, 
és azonosító jellel látja el.”

75. § (1) A Vhr. 70. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tranzitadóraktár üzletei és az üzletek ellátását biztosító raktárai között történő belső árumozgás, a vámhatóság 
által engedélyezett szigorú számadású belső bizonylat alkalmazásával történhet.”

 (2) A Vhr. 70. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  beszállókártya számát a  tranzitadóraktár-engedélyes az  értékesítésről kibocsátott nyugtán, illetve számlán 
köteles feltüntetni, továbbá a  vámhatóság által jóváhagyott és hitelesített nyilvántartásában szerepeltetni. 
Az  átszálló utasok esetében a  repülőjegyről készített másolat a  nyilvántartás mellékletét képezi. Végső úti céllal 
harmadik országba utazó utas az általa tranzitadóraktárban vásárolt adózatlan jövedéki terméket nem idegenítheti 
el, azt arra jogosulatlan személy részére nem adhatja át.
(5) Tranzitadóraktár esetében a  termékmérleg vezetésére a  28. számú mellékletben meghatározott adattartalmon 
felül a vámhatóság a tranzitadóraktár árumozgatási technológiájára figyelemmel további adattartalmat határozhat 
meg.”

76. § (1) A Vhr. 70/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  ellátó-gépjármű a  repülőtér belső, zárt területén a  légi jármű ellátása céljából közlekedhet, kivéve, ha 
az eltávozást a vámhatóság előzetesen engedélyezte.”

 (2) A Vhr. 70/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  utasellátó adóraktár engedélyesének a  (3)  bekezdés szerinti jövedéki termékekről, valamint a  repülőgép 
fedélzetéről utántöltési céllal ideiglenesen levett, tárolt és repülőgép fedélzetére felvitt jövedéki termékekről 
a  vámhatóság által jóváhagyott és hitelesített nyilvántartást vagy előzetesen jóváhagyott számítógépes 
nyilvántartást kell vezetnie. A  nyilvántartás tartalmazza az  adóraktárból kitárolt, a  repülőgép fedélzetéről levett 
és repülőgép fedélzetére felvitt jövedéki termékek megnevezését, mennyiségi adatait a  (3)  bekezdés szerinti 
bontásban, a  (3)  bekezdés szerinti bizonylat sorszámát, a  légi jármú lajstromjelét és a  légitársaság megnevezését. 
A nyilvántartást az utasellátó adóraktár engedélyesének naprakészen kell vezetnie és havonta le kell zárnia.”

77. § (1) A Vhr. 71. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  adóraktár engedélyesének − a  sörfőzde adóraktár engedélyes és a  tiszta növényiolaj-gyártó adóraktár 
engedélyes kivételével − adóraktáranként és összesítve a  vámhatóság által jóváhagyott és hitelesített 
termékmérleg-nyilvántartást kell vezetnie. Az adóraktár engedélyesnek a 28. számú melléklet szerinti adattartalmú 
− a  kísérleti előállítást végző üzem esetében a  28/A. számú melléklet szerinti adattartalmú − termékmérleg-
nyilvántartásokat − figyelemmel a  61/A.  § (1)  bekezdésének rendelkezésére is − a  Jöt. 40.  § (4)  bekezdésében 
foglaltak alapján, az  adó alapjául meghatározott mértékegységben, az  ásványolajoknál − a  3811 vámtarifaszámú 
adalékok kivételével – három tizedes jegy, a  3811 vámtarifaszámú adalékok esetében négy tizedes jegy, 
az  alkoholterméknél négy tizedes jegy, a  sör, az  egyéb bor, a  pezsgő és a  köztes alkoholtermék esetében két 
tizedes jegy pontossággal kell folyamatosan vezetnie. A nyilvántartások vezetésére a vámhatóság által előzetesen 
jóváhagyott számítógépes termékmérleg-nyilvántartás is alkalmazható.
(2) Az  adóraktár termékmérleg-nyilvántartásait naptári hónaponként le kell zárni. A  termékmérleg havi zárásának 
tartalmaznia kell a  jövedéki termék azonosítására vonatkozó adatok mellett a  készletváltozásokat, a  növekedési-
csökkenési adatokat jogcímenként és összesítve, valamint a Jöt. 40. § (10) bekezdése és 49. § (3) bekezdése szerinti 
készletfelvétel alkalmával kimutatott készleteltéréseket (többlet/hiány), továbbá a havi zárást készítő nyilatkozatát 
a  nyilvántartásban foglalt adatok egyezőségéről. A  termékmérleg jogcímkódokat, valamint a  jövedéki termékek 
adómérték szerinti besorolását jelölő kódokat (a  továbbiakban: fajtakód) a  vámhatóság évente, illetve év közbeni 
változás esetén legkésőbb a változást megelőző 15. napon internetes honlapján közzéteszi.
(3) A  termékmérleg havi zárást adóraktáranként a  vámhatóságnak a  tárgyhót követő hónap 12. napjáig kell 
bemutatni.”

 (2) A Vhr. 71. § (8)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) A  tiszta növényiolaj-gyártó adóraktár engedélyese a  vámhatóság által jóváhagyott és hitelesített olyan 
nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapítható
a) a tiszta növényi olaj előállításhoz felhasznált alapanyag(ok) fajtája, mennyisége tonnában;
b) a  földterület fekvése szerinti település megnevezése, helyrajzi száma és területe (hektárban), amelyen 
az alapanyago(ka)t termelték;
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c) az előállított tiszta növényi olaj mennyisége literben;
d) a mezőgazdasági földművelési munkákhoz, a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállításhoz, az erdőfelújítási 
munkákhoz és a halgazdálkodáshoz felhasznált tiszta növényi olaj mennyisége literben;
e) megművelt földterület, erdő, halastó terület fekvése szerinti település megnevezése, helyrajzi száma és területe 
(hektárban) vagy erdészeti azonosítója.
(9) A  nyilvántartás vezetésére a  vámhatóság által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is 
alkalmazható.”

78. § (1) A Vhr. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adóraktár engedélyesének − kivéve az  egyszerűsített adóraktár, a  dohánygyártmány adóraktár, valamint 
a  pincekönyv vezetésére kötelezett más adóraktár engedélyesét a  pincekönyvben vezetett jövedéki termékkel 
kapcsolatban − a  jövedéki termékek előállításához felhasznált jövedéki és nem jövedéki termékekről és azok 
felhasználásával előállított jövedéki termékekről a 33. számú melléklet szerinti adattartalommal a vámhatóság által 
jóváhagyott és hitelesített termelési naplót, illetve a  jövedéki termék regenerálással, tisztítással történő előállítása 
esetén a 34. számú melléklet szerinti adattartalmú regenerálási naplót kell − az adott jövedéki termék adóalapjának 
megfelelő mértékegységben [a 71.  § (1)  bekezdése szerinti tizedesjegy pontossággal] − vezetnie. A  termelési 
(regenerálási) napló vezetése alól a  vámhatóságtól felmentést kaphat az, aki az  abban előírt elszámolást más 
nyilvántartásai alapján teljesíteni tudja. A  termelési (regenerálási) napló vezetésére a vámhatóság által előzetesen 
jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható. Kísérleti előállítást végző üzem esetében a  mérési 
eredményeket tartalmazó bizonylat, a  tiszta növényiolaj-gyártó adóraktár esetében a  71.  § (8)  bekezdés szerinti 
nyilvántartás minősül termelési naplónak.”

 (2) A Vhr. 72. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kísérleti előállítást végző üzem adóraktár engedélyese a tárgyéven belül a Jöt. 49. § (3) bekezdés a) pontjában 
megjelölt készletfelvételen kívül is végezhet tételes leltárkészítéssel készletfelvételt, és az  elszámolt időszakra 
a  vámhatóság helyszíni ellenőrzése nélkül is, jegyzőkönyv felvételével megállapíthatja a  Jöt. 49.  § (4)  bekezdése 
szerinti különbözetet, amellyel az  elszámolt időszak zárókészletét módosítja. A  készletfelvétel időpontját 
a  vámhatósághoz előzetesen be kell jelenteni. Amennyiben a  vámhatóság a  bejelentett időpontra vonatkozó 
készletfelvételt a helyszínen ellenőrzi, a Jöt. 49. § (4) bekezdése szerint kell eljárni.”

79. §  A Vhr. 73. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  egyszerűsített adóraktár – valamint a  Jöt. 80.  § (2a)  bekezdése szerinti terméket előállító más adóraktár 
– engedélyesének a  szőlő, a  szőlőbor, a  sűrített must, a  töményített must, a  tartósított must, a  borászati 
melléktermék, a  Jöt. 80. § (2a) bekezdése szerinti termék és a Jöt. 82. § (1) bekezdése szerinti pezsgő készletének 
alakulásáról, a  szőlőbor palackozását végző más adóraktár engedélyesének pedig kizárólag a  hordós szőlőbor 
készletének alakulásáról a 35. számú melléklet szerinti adattartalommal elszámolást kell készítenie. Az elszámolást 
a vámhatósághoz a Jöt. szerinti tárgyidőszakot követő hó 15. napjáig kell benyújtani.”

80. §  A Vhr. 75/A. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  e-TKO tervezete, az  elektronikus átvételi elismervény, valamint az  EK rendeletben meghatározott más 
elektronikus okmányok (a  továbbiakban együtt: elektronikus dokumentumok) elektronikus úton történő 
benyújtásának feltétele, hogy az adóraktár-engedélyes, a bejegyzett feladó, a bejegyzett kereskedő, az adómentes 
felhasználó és a felhasználói engedélyes (a továbbiakban e § alkalmazásában: ügyfél) a vámhatósághoz előzetesen, 
az első elektronikus dokumentum küldését 30 nappal megelőzően bejelentse, hogy elektronikus dokumentumainak 
benyújtására a  Jöt. 20.  § (1)  bekezdésében meghatározott elektronikus út (a  továbbiakban: kapcsolattartási mód) 
melyikét kívánja alkalmazni, és
a) − a  Jöt. 20.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti kapcsolattartási mód választása esetén − az  ügyfél személyesen, 
illetve jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli szervezet esetében törvényes képviselője vagy 
meghatalmazott képviselője (megbízottja) személyes megjelenéssel előzetesen kezdeményezze a  felhasználói 
jogosultságának regisztrálását a vámhatóságnál,
b) − a Jöt. 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kapcsolattartási mód választása esetén − az ügyfél, illetve törvényes 
képviselője vagy az  adózás rendjéről szóló, 2003.  évi XCII.  törvény 7.  § (3)  bekezdése szerint állandó képviseleti 
joggal rendelkező képviselője
ba) rendelkezzen az  ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációs eljárás során képzett felhasználónévvel és 
az általa meghatározott jelszóval, és
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bb) a  vámhatóság részére előzetesen bejelentse − a  vámhatóság által erre rendszeresített nyomtatványon − 
az elektronikus dokumentumok benyújtására szóló képviseleti jogosultságát.
(2) A  vámhatóság az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben az  ügyfél felhasználói jogosultságának regisztrálását 
az ügyfél személyének azonosítását követően azonnal elvégzi.”

81. § (1) A Vhr. 77. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az egyszerűsített kísérő okmány előállítható
a) – a vámhatóság engedélyével, az engedélyben meghatározott feltételek szerint – formanyomtatványként, vagy
b) az adóraktár engedélyese vagy a közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedő 
által – a vámhatóság engedélye alapján – bizonylat-kiállító programmal.
(4) A  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben az  adóraktár engedélyese, a  közösségi kereskedelmi tevékenységet 
folytató jövedéki engedélyes kereskedő az egyszerűsített kísérő okmányt a vámhatóság által – kérelemre – kiadott 
sorszámtartományon belüli azonosító számok felhasználásával állíthatja elő. A  tárgyhót követő hónap 10. napjáig 
az egyszerűsített adóraktár-engedélyes, a sörfőzde adóraktár-engedélyes és a kizárólag bérfőzést végző szeszfőzde 
adóraktár-engedélyes, valamint a  közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedő 
a  tárgyhóban felhasznált, számítógéppel előállított egyszerűsített kísérő okmányok azonosító számait megadja 
a vámhatóságnak, vagy amennyiben a tárgyhóban nem állított ki egyszerűsített kísérő okmányt, erről tájékoztatja 
a vámhatóságot.”

 (2) A Vhr. 77. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az egyszerűsített kísérő okmány 1. és 4. rovatában megnevezett szám alatt a vámhatóság által kiadott közösségi 
adószámot kell érteni.”

82. §  A Vhr. 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„79.  § (1) A  borkísérő okmány a  vámhatóság engedélyével állítható elő, ha a  nyomtatvány megfelel a  hatályos 
jogszabályi előírásoknak.
(2) A borkísérő okmány a vámhatóságnál, térítés ellenében szerezhető be.
(3) A borkísérő okmányt az annak alkalmazására kötelezett személy a vámhatóság engedélye alapján számítógéppel 
előállíthatja, a  vámhatóság által kiadott sorszámtartományon belüli azonosító számok felhasználásával. 
A  felhasznált, számítógéppel előállított borkísérő okmányok azonosító számait a  borkísérő okmány alkalmazására 
kötelezett személy a  tárgyhót követő hónap 10. napjáig megadja a  vámhatóságnak, illetve amennyiben 
a tárgyhóban nem állított ki borkísérő okmányt, erről tájékoztatja a vámhatóságot.”

83. §  A Vhr. 80. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Előzetes jóváhagyás esetén nem kell alkalmazni az  (1)  bekezdés szerinti bizonylatot, ha a  kiszállított vagy 
áttárolt mennyiséget olyan mérőberendezésen keresztül mérik, amely a  környezeti hőmérséklettől függetlenül  
a 15 °C hőmérséklethez tartozó térfogatot adja meg, valamint ha a számlán és a kísérő okmányokon az (1) bekezdés 
b)–g) pontjaiban meghatározott adatok is megtalálhatók. Az előzetes jóváhagyásra irányuló kérelmet az adóraktár 
engedélyesének a vámhatósághoz kell benyújtania.”

84. §  A Vhr. 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„83. § A Jöt. 21. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adómentességi igazolást, valamint − amennyiben az adómentességi 
igazolás 5. B. pontjában az áruk részletes meghatározása helyett megrendelő űrlapra történő hivatkozás szerepel − 
a megrendelő űrlapot a vámhatóság a benyújtást követő 10 napon belül ellenjegyzi.”

85. § (1) A Vhr. 84. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  adómentes felhasználó köteles lehetővé tenni a  vámhatóság ellenőrzéssel megbízott képviselőjének 
az  üzem- és raktárhelyiségbe történő belépést, az  adózatlan jövedéki termékkészlet és az  annak felhasználásával 
előállított termék mennyiségének megállapítását és a gyártási eljárás ellenőrzését.
(2) Az  adómentes felhasználónak az  érvényes keretengedélyét [ideértve a  11.  § (5)  bekezdése szerinti 
engedélyt is] vagy az  érvényes keretengedély vámhatóság által kiadott (hitelesített), sorszámozott másolati 
példányát az  adózatlan jövedéki termék beszerzésekor az  adóraktár engedélyesének, illetve importálás esetén 
a vámhatóságnak be kell mutatnia.
(3) Az  adómentes felhasználónak az  adómentes célra beszerzett, tárolt és felhasznált adózatlan jövedéki 
termékekről – telephelyenként és összesítve – a  37. számú melléklet, illetve a  11. számú melléklet szerinti 
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adattartalommal a  vámhatóság által jóváhagyott és hitelesített folyamatos nyilvántartást kell vezetnie. 
A  nyilvántartást havonta kell lezárni. A  nyilvántartás vezetésére a  vámhatóság által előzetesen jóváhagyott 
számítógépes nyilvántartás is alkalmazható. Az  adózottan beszerzett jövedéki terméket az  adózatlan jövedéki 
terméktől elkülönítve kell tárolni.”

 (2) A Vhr. 84. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az adómentes felhasználónak a felelős üzemvezető kijelölését és az abban bekövetkező változást a vámhatóság 
felé írásban be kell jelentenie a kijelölést, illetve a változást követő 15. napig.”

86. §  A Vhr. 85. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  keretengedély iránti kérelemben megadott felhasználási arányszám teljesülését a  vámhatóság 
próbagyártással, szakértői vizsgálattal ellenőrizheti. A próbagyártást vagy szakértői vizsgálatot üzemi körülmények 
között a technológiai leírásban foglaltaknak megfelelően hatósági felügyelet mellett kell elvégezni.”

87. §  A Vhr. 86. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„86.  § (1) Az  adózatlan jövedéki terméknek a  gyártás, tárolás és szállítás során bekövetkezett megsemmisülését 
az  adómentes felhasználó haladéktalanul köteles bejelenteni a  vámhatósághoz. Az  igazolt megsemmisülést 
az elszámoláskor figyelembe kell venni.
(2) Az adómentes felhasználó a terméke előállításához beszerzett, közvetlen anyagként felhasznált jövedéki termék 
származását, eredetét számlával és termékkísérő okmánnyal, import jövedéki termék esetén vámokmánnyal is 
köteles igazolni.
(3) Az  adómentes felhasználás során szennyezetté, illetve az  engedélyezett felhasználási célra alkalmatlanná vált 
jövedéki termék mennyiségét az  adómentes felhasználónak a  37. számú melléklet szerinti nyilvántartásában 
a  mintavételi szabályzatában meghatározott módon vett mintával és laboratóriumi vizsgálatokkal alátámasztva 
kell nyilvántartásba vennie, továbbá az alkoholtermék esetében az 50. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmaznia 
kell. Amennyiben a  megsemmisítésre vagy tisztításra (regenerálásra) kerülő szennyezett jövedéki termék 
mennyiségének laboratóriumi vizsgálat alapján történő megállapítása műszakilag nem oldható meg, illetve jelentős 
költségtöbblettel jár, a vámhatóság a mennyiség megállapításának más módját is engedélyezheti.
(4) Az aroma előállítása során keletkezett vizes alkoholos oldat újrafelhasználása esetén – a felhasználást 3 nappal 
megelőzően – az  adómentes felhasználónak a  vámhatósághoz be kell jelentenie az  arománkénti felhasználási 
arányszámot.
(5) A szennyezetté, illetve az engedélyezett felhasználási célra alkalmatlanná vált jövedéki termék megsemmisítése 
a vámhatóság ellenőrzése mellett történik, amelyről a 105. § (3) bekezdése szerint jegyzőkönyvet kell felvenni.
(6) A  szennyezetté, illetve az  engedélyezett felhasználási célra alkalmatlanná vált jövedéki termék tisztításáról 
(regenerálásáról) a  34. számú melléklet szerinti tartalommal a  vámhatóság által jóváhagyott és hitelesített 
regenerálási naplót kell folyamatosan vezetni. A nyilvántartás vezetésére a vámhatóság által előzetesen jóváhagyott 
számítógépes nyilvántartás is alkalmazható. A  regenerálás a  vámhatóság által engedélyezett és nyilvántartásba 
vett készüléken végezhető. Az  alkoholtermék regenerálása szeszgyártásra alkalmas, de rendeltetésszerűen nem 
szesz előállítására használt készülékkel is történhet. Az  adómentes felhasználónak a  szennyezetté, alkalmatlanná 
vált alkoholtermék regenerálásával nyert alkoholterméket denaturálnia kell, kivéve, ha az  újrafelhasználás során 
– műszaki indokok és az  illetékes szakmai szövetség igazolása alapján – denaturáló szer nem alkalmazható. 
A regenerálással visszanyert jövedéki termékre az adómentes felhasználónak a felhasználást 3 nappal megelőzően 
a vámhatósághoz be kell jelentenie a felhasználási arányszámot, illetve arányszámokat.
(7) A Jöt. 68. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adómentes felhasználás esetében a keretengedélyben szereplő 
felhasználási arányszám helyett a  technológiai változtatás miatt módosuló, a  vámhatósághoz bejelentett 
felhasználási arányszám szerinti elszámolás alkalmazható, ha a  vámhatóság az  új arányszám elfogadását 
a  bejelentéstől számított 5 munkanapon belül nem utasította el. A  módosuló felhasználási arányszámot 
az alkalmazása előtt 5 munkanappal korábban kell bejelenteni.”

88. §  A Vhr. 87. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Jöt. 53.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti adómentes beszerzéséről és felhasználásáról a  11. számú 
melléklet szerinti tartalommal a  vámhatóság által jóváhagyott és hitelesített nyilvántartást kell vezetni. 
A nyilvántartás vezetésére a vámhatóság által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.”
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89. §  A Vhr. 88. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az alkoholos gyümölcsöt előállító adómentes felhasználó az alkoholos gyümölcs kiszállítását a vámhatósághoz 
3 nappal korábban tett bejelentés alapján végezheti. Az  alkoholos gyümölcs értékesítésekor az  adómentes 
felhasználó a Jöt. 106. § (5) bekezdése szerinti szállítólevelet köteles kiállítani, amelyen a szállított termék tömegben 
mért mennyiségét, valódi szeszfokát és hektoliterfok mennyiségét is fel kell tüntetni.
(2) Az  alkoholos gyümölcsöt előállító adómentes felhasználó az  alkoholos gyümölcs értékesítéséről a  Jöt. 106.  § 
(7)  bekezdés szerint a  vámhatóság által jóváhagyott és hitelesített vevőnyilvántartást vezet. A  nyilvántartás 
vezetésére a vámhatóság által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.
(3) A  csokoládégyártónak az  alkoholos gyümölcs beszerzését a  betárolással egyidejűleg a  vámhatósághoz be kell 
jelentenie, és a 85. § (2) bekezdése szerinti felhasználási arányszámot meg kell adnia.
(4) Az  alkoholos gyümölcsöt felhasználó csokoládégyártó az  alkoholos gyümölccsel beszerzett alkoholtermékről 
a  38. számú melléklet szerinti adattartalommal a  vámhatóság által jóváhagyott és hitelesített nyilvántartást 
köteles folyamatosan vezetni és elszámolni. A nyilvántartás vezetésére a vámhatóság által előzetesen jóváhagyott 
számítógépes nyilvántartás is alkalmazható. A  felhasználás során keletkezett veszteségként a  külön jogszabály 
alapján megállapított veszteségnorma szerinti mennyiség számolható el. Az  alkoholos gyümölcs felhasználása 
során melléktermékként visszanyert alkoholtermék mennyiségét az  50.  §-ban foglalt rendelkezések értelemszerű 
alkalmazásával kell megállapítani.”

90. § (1) A Vhr. 89. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adómentes felhasználó kivételes esetben a  61.  § (1)–(2)  bekezdésében nem említett olyan részleges 
denaturálószer alkalmazását is kérheti a  vámhatóságtól, amelynek meghatározott arányban való bekeverésével 
az  alkoholtermék élvezeti cikként való felhasználásra alkalmatlanná válik. Ebben az  esetben az  adómentes 
felhasználó a  keretengedély iránti kérelmében a  Jöt. 68.  § (1)  bekezdésének d)  pontjában foglalt előírást az  általa 
kért denaturálási eljárás megadásával teljesíti. A kérelméhez továbbá csatolnia kell az eltérés műszaki indokolását, 
és az illetékes szakmai szövetség támogató nyilatkozatát.”

 (2) A Vhr. 89. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az  alkoholterméknek a  61.  § (1)  bekezdésében meghatározott IV. és V. típusú részleges denaturálószerrel 
az  adómentes felhasználó üzemében történő részleges denaturálását − kérelemre − a  vámhatóság 
a keretengedélyben engedélyezi.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a denaturálás nélkül adómentesen beszerzett alkohol betárolását az adómentes 
felhasználó köteles a  vámhatósághoz haladéktalanul bejelenteni és egyidejűleg a  denaturálás felügyeletét kérni. 
A denaturálás megtörténtéig az adómentesen beszerzett alkohol nem használható fel.
(5) A  (3)  bekezdés szerinti denaturálás a  vámhatóság ellenőrzése mellett végezhető, melynek időpontját 
a  vámhatósághoz legalább 5 nappal korábban be kell jelenteni. A  denaturálásról két példányban jegyzőkönyvet 
kell készíteni, amelynek első példánya az  adómentes felhasználó, a  második példánya a  denaturálást felügyelő 
vámhatóság példánya. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell
a) az adómentes felhasználó keretengedélyének jövedéki számát;
b) a denaturálás időpontját;
c) a denaturálásra kerülő alkohol valódi szeszfokát, liter vagy kilogramm, és hektoliterfok mennyiségét;
d) a részleges denaturálószer típusát (megnevezését) és mennyiségét;
e) a denaturálás módját;
f ) a nyert denaturált alkohol mennyiségét.”

91. §  A Vhr. 90. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  vámhatóság az  adóraktár helyi körülményeinek figyelembevételével az  adó megfizetésének biztosítása 
érdekében a  hatósági felügyelet folyamatos jelenléttel és vizsgálattal való gyakorlásához az  (1)  bekezdés szerinti 
részletes előírásokat határozhat meg, melyeket az  engedélyben − annak kiadása vagy módosítása során − kell 
rögzíteni.”

92. §  A Vhr. 91. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  folyamatos jelenléttel és vizsgálattal gyakorolt hatósági felügyelettel egy tekintet alá esik, ha az  adóraktár 
engedélyese, az adómentes felhasználó a tevékenységét
a) meghatározott jelentési kötelezettség mellett végezheti;
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b) a vámhatósághoz 3 nappal korábban tett bejelentés alapján folytathatja;
c) a vámhatósághoz 3 nappal korábban bejelentett időpontban, és jelenlétében végezheti.”

93. §  A Vhr. 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„92.  § A  91.  § szerint elrendelt folyamatos jelenléttel és vizsgálattal gyakorolt hatósági felügyelet alól felmentést 
a 91. § (1) bekezdése szerinti körülményekben beállt változás mérlegelése alapján a vámhatóság kérelemre ad.”

94. § (1) A Vhr. 93. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a  vámhatóság hivatalos helyén kívüli helyre kért eljárás a  kérelmezőnek vagy közvetlen képviselőjének 
felróhatóan elmarad, vagy egy órát meghaladó várakozás után kezdhető meg vagy folytatható, felemelt szemledíjat 
kell fizetni. A felemelt szemledíj összege a várakozás minden teljes órája (hatvan perc) után 10 000 forint. Meghiúsult 
eljárás esetében a  felmerült kiküldetési költséget és a  szemledíjat akkor is meg kell fizetni, ha az  egy órát nem 
haladja meg. Meghiúsult eljárásnak kell tekinteni, ha a szemle kért helyén a kérelmező nem jelenik meg.
(3) A  szemledíj megfizetését az  51. számú melléklet szerinti kérelem ügyfélpéldányán kell igazolni. Meghiúsult 
eljárás esetén − amennyiben a  szemledíj összegét az  ügyfél vitatja − az  esetről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelynek tartalmaznia kell a szemle elmaradásának okát és a várakozás idejét (óra perctől óra percig). A szemledíj 
összegéről a jegyzőkönyv alapján a vámhatóság végzéssel dönt.”

 (2) A Vhr. 93. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Amennyiben a kötelező érvényű vámtarifa-besorolás meghatározásához termékminta szükséges, a vámhatóság 
által elvégzett vizsgálat költségei azt az  adóraktár-engedélyest, adómentes felhasználót, bejegyzett kereskedőt, 
felhasználói engedélyest terhelik, aki a  termékére kéri, vagy akinek a  termékére a  vámhatóság kezdeményezi 
a kötelező érvényű vámtarifa-besorolást.
(6) A  vámhatóság által vagy annak megbízása alapján elvégzett vizsgálatért fizetendő költségtérítés összegét 
a  közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet 13. számú 
mellékletében foglalt díjjegyzék alapján állapítja meg a  vámhatóság. A  költségeket az  érintettnek a  vámhatóság 
végzése alapján kell megfizetnie.”

95. §  A Vhr. 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„94.  § (1) A  hivatalos zárral biztosított üzemi berendezést és a  hivatalos zárat a  műszaki leírásban rögzített 
állapotban kell tartani, azon változtatást – a  kárt okozó üzemzavar, baleset megelőzésének vagy következménye 
elhárításának kivételével – a vámhatósághoz történt előzetes, írásban tett bejelentés után, a vámhatóság kiküldöttje 
jelenlétében lehet végrehajtani.
(2) Amennyiben az  adóraktárban a  termelés és tárolás során jövedéki termék megsemmisül vagy olyan üzemi 
berendezés működésében keletkezik zavar, rendellenesség, amelyen a  vámhatóság hivatalos zárat alkalmazott, 
akkor azt a vámhatóságnak − az észlelést követően haladéktalanul − be kell jelenteni.
(3) Az  üzemakadály észlelése esetén a  vámhatósághoz írásban bejelentést kell benyújtani. A  bejelentésnek 
tartalmaznia kell a  meghibásodott üzemi berendezés megnevezését, a  mérőberendezés esetén annak típusát, 
számát, számlálókészülékének állását, az üzemakadály bekövetkezésének idejét és okát.”

96. §  A Vhr. 96. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„96. § (1) Az üzemi berendezésről a hivatalos zárat csak a vámhatóság távolíthatja el.
(2) Ha a  hivatalos zár alá vett üzemi berendezés javítása, tisztítása vagy bármely más ok miatt a  hivatalos zár 
levétele válik szükségessé, vagy ha a  hivatalos zár megsérült, illetve elhasználódott, azt a  vámhatóságnál az  ok 
megjelölésével írásban azonnal be kell jelenteni.
(3) A  hivatalos zárat az  adóraktár engedélyese által erre kijelölt felelős üzemvezető jogosult levenni baleset, kárt 
okozó üzemzavar megelőzése, illetve következményének elhárítása céljából, vagy ha a  bejelentett karbantartás, 
javítás során további zárlevétel vált szükségessé, és arra a vámhatóság engedélyt adott.
(4) A  felelős üzemvezető a  hivatalos zár levételét – a  levétel időpontjának feltüntetésével – a  termelési naplóba 
köteles bejegyezni, a levett hivatalos zárat köteles megőrizni, és a vámhatóságnak átadni.”

97. §  A Vhr. 97. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  készletbevallást – a  vámhatóság által előzetesen jóváhagyott formában – számítógépes nyilvántartáson 
keresztül is be lehet nyújtani.”
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98. §  A Vhr. 98. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Egyszerűsített ellenőrzés a megbízható adósnál és a megbízható adómentes felhasználónál, valamint a Jöt. 58. § 
(4)  bekezdése d)  pontjában említett vasúti tartálykocsiban tároló adóraktárban végzett készletfelvétel alkalmával 
tartható, egyéb esetben akkor, ha a  vámhatóság értékelése alapján az  egyszerűsített ellenőrzés nem jár az  adó 
beszedésének, befolyásának veszélyeztetésével.”

99. §  A Vhr. 99. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  kötelező érvényű vámtarifa-besorolás céljára a  termékmintát a  vámhatóság jelenlétében az  adóraktár-
engedélyes, az  adómentes felhasználó és a  felhasználói engedélyes mintavételi szabályzatában foglaltak szerint 
kell venni. Amennyiben a mintavétel a vámhatóság által kezdeményezett kötelező érvényű vámtarifa-besoroláshoz 
történik, a  mintát és a  mintavételhez szükséges edényt az  adóraktár-engedélyes, az  adómentes felhasználó, 
a felhasználói engedélyes köteles díjmentesen rendelkezésre bocsátani.”

100. §  A Vhr. 100. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adó-megállapítási és adófizetési kötelezettség alól véglegesen mentesíthető mintákról az  adóraktár 
engedélyesének és az  adómentes felhasználónak a  vámhatóság által elfogadott és hitelesített mintavételi 
nyilvántartást kell vezetnie. A  mintavételi nyilvántartás vezetésére a  vámhatóság által elfogadott számítógépes 
nyilvántartás is alkalmazható.”

101. §  A Vhr. 102. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti mintavételről a mintavételi jegyzőkönyvet 3 példányban kell kiállítani, melynek eredeti 
példánya a  mintát vevő vámhatóság példánya, másodpéldánya a  mintát kíséri, harmadpéldánya az  ellenőrzött 
személy példánya.”

102. § (1) A Vhr. 103. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a  kitároló és betároló adóraktár engedélyese, az  adómentes felhasználó, a  felhasználói engedélyes 
vagy köztük és a  vámhatóság között a  jövedéki termék mennyiségének vagy minőségének megállapításával 
kapcsolatban vita merül fel, annak eldöntéséhez az  e  paragrafus szerint adott szakértői vélemény vehető 
figyelembe.
(2) A  szakértői vizsgálat céljára a  hivatalos mintát a  vámhatóság az  adóraktár engedélyese, az  adómentes 
felhasználó, a felhasználói engedélyes jelenlétében, a mintavételi szabályzatában foglaltak szerint veszi. A mintát és 
a  mintavételhez szükséges edényt díjmentesen az  adóraktár engedélyese vagy az  adómentes felhasználó köteles 
rendelkezésre bocsátani.”

 (2) A Vhr. 103. § (4)–(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a mintát a vámhatóság veszi és juttatja el az (5) bekezdés szerinti 
laboratóriumba.
(5) A minta
a) a vizsgálatra jogszabályban feljogosított laboratóriumban,
b) a Nemzeti Akkreditáló Testület által minősített vizsgáló laboratóriumban, a szőlőbor esetében a vámhatóság vagy 
borászati hatóság laboratóriumában,
c) a jövedéki termék – kivéve a szőlőbor – gyártójának, forgalmazójának ISO 9000 szabványok szerinti minősítéssel 
rendelkező laboratóriumában
vizsgálható. Többféle, egymástól eltérő vizsgálati eredmény esetében a mérések eredményeit az MSZ EN ISO 4259 
szabvány előírásainak figyelembevételével kell kiértékelni.”

103. § (1) A Vhr. 104. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alóli mentesülés szempontjából a  jövedéki termékek 
megsemmisítése
a) a  dohánygyártmány esetében elégetéssel, szétbontással és idegen vagy szennyező anyaggal való 
összekeveréssel, illetve szennyező folyadékkal való leöntéssel, eláztatással, továbbá darálással, tüzelési célra történő 
brikettálással, komposztálással,
b) a  köztes alkoholtermék és az  alkoholtermék esetében – a  vonatkozó környezetvédelmi előírások betartásával – 
szennyvíztisztító telepen történő kiöntéssel vagy hulladékfeldolgozó üzemben végzett elégetéssel, az alkoholtermék 
előállítása során melléktermékként keletkező, veszélyes hulladéknak minősülő alkoholtermék esetében továbbá 
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az  előállító adóraktárban – a  vonatkozó környezetvédelmi előírások betartásával – végzett elégetéssel, illetve 
az  adómentes felhasználónál szennyezetté vált alkoholterméknek – vámhatóság általi ellenőrzés mellett történő 
vegyipari felhasználásával,
c) a denaturált alkohol esetében egyéb ipari célra való felhasználással,
d) a sör és a szőlőbor esetében szennyvíztisztító, hulladéktelepen való kiöntéssel, kiürítéssel,
e) a pezsgő esetében szennyvíztisztító, hulladéktelepen való kiöntéssel, kiürítéssel,
f ) az ásványolaj esetében a vonatkozó környezetvédelmi előírások betartásával, vámhatóság általi ellenőrzés mellett 
végzett elégetéssel
történhet.
(3) A  megsemmisítést a  vámhatóság ellenőrzése mellett oly módon kell elvégezni, hogy a  megsemmisítést 
követően jövedéki terméket ne lehessen visszanyerni.”

 (2) A Vhr. 104. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Jövedéki termék megsemmisítési céllal adóraktárból, adómentes felhasználótól szennyvíztisztító, 
hulladékhasznosító telepre, égetőműbe olyan szállítólevéllel szállítható, amely tartalmazza a  jövedéki termék 
megnevezését, KN-kódját, mennyiségét az  adó alapjaként meghatározott mennyiségi egységben, valamint 
a vámhatóság által alkalmazott azonosító jelek számát és megnevezését.
(6) A  jövedéki termék nem adóraktárban történő megsemmisítése esetén a  vámhatóság a  szállítólevélen igazolja 
a betárolás és a megsemmisítés megtörténtét.”

104. §  A Vhr. 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„105.  § (1) Az  adóraktár engedélyesének és az  adómentes felhasználónak a  jövedéki termék megsemmisítését 
a vámhatósághoz írásban előzetesen kell bejelentenie.
(2) A  vámhatóságnak − ha a  megsemmisítés feltételei fennállnak − a  megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell 
készítenie.
(3) A megsemmisítési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a) a megsemmisítést ellenőrző vámhatóság megnevezését;
b) a megsemmisítés helyét, idejét, módját és körülményeit;
c) a  megsemmisített jövedéki termék megnevezését, mennyiségét, származásának igazolását, továbbá 
az  adójeggyel ellátott dohánygyártmány esetében a  dohánygyártmánnyal együtt megsemmisített adójegyek 
darabszámát, valamint általános forgalmi adó és jövedéki adó értékének olyan levezetését is, amely kétséget 
kizáróan alátámasztja az adó-visszaigénylés jogszerűségét mind a jogalap, mind az összegszerűség tekintetében;
d) az adóraktár engedélyese, az adómentes felhasználó által tett intézkedéseket;
e) a jelenlévők aláírását, bélyegzőlenyomatát.
(4) A  megsemmisítési jegyzőkönyvet 2 példányban kell elkészíteni, melynek eredeti példánya a  termékmérleg 
nyilvántartás mellékletét képezi, másodpéldánya a  vámhatóság példánya. A  megsemmisítési jegyzőkönyv a  Jöt. 
13. § (6) bekezdés szerinti vizsgálati jegyzőkönyvnek minősül.”

105. §  A Vhr. 106. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A jövedéki termék raktározását, tárolását, illetve – adófelfüggesztés melletti szállítás esetén − a jövedéki termék 
kitárolását végző adóraktár engedélyesének és az  adómentes felhasználónak az  adómentes jövedéki termék 
megsemmisülését − annak bekövetkeztét követően – a vámhatósághoz haladéktalanul be kell jelentenie.
(4) A  vámhatóságnak a  bejelentés alapján haladéktalanul vizsgálatot kell tartania és arról megsemmisülési 
jegyzőkönyvet kell felvennie.”

106. §  A Vhr. 107. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„107. § (1) A megsemmisülési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a) a vizsgálatot végző vámhatóság megnevezését;
b) a megsemmisülés helyét, idejét, módját és körülményeit;
c) a megsemmisült jövedéki termék megnevezését, származásának igazolását;
d) a megsemmisült jövedéki termék mennyiségét, megállapításának adatait és módját;
e) a  megsemmisült jövedéki terméknek a  bejelentett jövedéki termékkel való azonosságának vagy 
különbözőségének megállapítását;
f ) az  adóraktár engedélyese, az  adómentes felhasználó, az  adófelfüggesztéssel szállítást végző által tett 
intézkedéseket;
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g) a jelenlévők aláírását, bélyegzőlenyomatát ennek hiányában személyigazolványa számát vagy útlevele számát.
(2) A  megsemmisülési jegyzőkönyvet 2 példányban kell kiállítani, melynek eredeti példánya az  adóraktár 
engedélyese termékmérleg nyilvántartásának vagy az  adómentes felhasználó jövedéki nyilvántartásának 
mellékletét képezi, a másodpéldány a vámhatóság példánya.
(3) A megsemmisülés nem tekinthető igazoltnak, ha az adóraktár engedélyese, illetve az adómentes felhasználó
a) a megsemmisülés tényét annak felfedése után haladéktalanul nem jelentette be a vámhatóságnak,
b) a  vámhatóság vizsgálatáig nem tárta fel a  megsemmisülés körülményeit, illetve nem gondoskodott a  helyszín 
biztosításáról, valamint a további megsemmisülés megakadályozásáról.”

107. § (1) A Vhr. 108. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  felhasználói engedélyesnek telephelyenként a  vámhatóság által elfogadott és hitelesített, a  12. számú 
melléklet szerinti adattartalmú nyilvántartást kell termékenként (a  denaturált szeszt a  teljes denaturálás típusa 
szerint is) folyamatosan vezetnie. A  nyilvántartások vezetésére a  vámhatóság által előzetesen jóváhagyott 
számítógépes terméknyilvántartás is alkalmazható.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartást naptári hónaponként kell lezárni, és abban a  készletváltozásokat 
jogcímenként összegezni. A  nyilvántartás zárlata alapján jelentést kell készíteni, melyet a  tárgyhót követő hó 
15. napjáig a vámhatósághoz kell benyújtani.
(3) A  Jöt. 60.  § (3)  bekezdésében és 71.  § (2)  bekezdésében előírt éves elszámoláshoz a  készletfelvételt 
a  vámhatósággal előzetesen egyeztetett időpontban kell megtartani, amelyet a  vámhatóság a  helyszínen 
ellenőrizhet. A felhasználói engedélyes a készletfelvétel alapján a tárgyévről – a kérelemben megadott felhasználási 
arányszám szerint – elszámolást készít, melyet 5 munkanapon belül köteles benyújtani a  vámhatósághoz. 
Amennyiben a felhasználói engedélyes több telephellyel rendelkezik, összesített elszámolást is köteles benyújtani.”

 (2) A Vhr. 108. § (7)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A  felhasználói engedélyes köteles lehetővé tenni a  vámhatóság ellenőrzéssel megbízott képviselőjének 
az  üzem- és raktárhelyiségbe történő belépést, a  felhasználás, kiszerelés céljából tárolt termékkészlet és az  abból 
előállított, kiszerelt termék mennyiségének megállapítását és az  előállítási, felhasználási, kiszerelési művelet 
ellenőrzését.
(8) A  felhasználói engedélyesnek a  székhelyén, illetve a  telephelyén ki kell jelölni a  felelős üzemvezetőt. 
A  felhasználói engedélyesnek a  felelős üzemvezető telephelyenkénti kijelölését és a  felelős üzemvezető 
személyében bekövetkező változást a kijelölést, illetve a változást követő 15 napon belül a vámhatósághoz írásban 
be kell jelentenie.
(9) A felhasználói engedélyes köteles az érvényes engedélyét vagy az érvényes engedély vámhatóság által kiadott 
(hitelesített), sorszámozott másolati példányát a beszerzéskor az adóraktár-engedélyesnek bemutatni.
(10) A denaturált szesznek a kiszerelés, az egyéb ellenőrzött ásványolajnak, a megfigyelt terméknek a felhasználás, 
kiszerelés, tárolás és szállítás során bekövetkezett megsemmisülését a  felhasználói engedélyes köteles 
haladéktalanul bejelenteni a vámhatósághoz. Az igazolt megsemmisülést az elszámoláskor figyelembe kell venni.”

 (3) A Vhr. 108. § (14)–(16) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A  felhasználói engedélyesnek a  jövedéki termék megsemmisítését a  vámhatósághoz írásban előzetesen kell 
bejelentenie.
(15) A szennyezetté, illetve az engedélyezett felhasználási célra alkalmatlanná vált jövedéki termék megsemmisítése 
a vámhatóság ellenőrzése mellett történik, amelyről a 105. § (3) bekezdése szerint jegyzőkönyvet kell felvenni.
(16) A  szennyezetté, illetve az  engedélyezett felhasználási célra alkalmatlanná vált jövedéki termék tisztításáról 
(regenerálásáról) a  34. számú melléklet szerinti tartalommal a  vámhatóság által jóváhagyott és hitelesített 
regenerálási naplót kell folyamatosan vezetni. A nyilvántartás vezetésére a vámhatóság által előzetesen jóváhagyott 
számítógépes nyilvántartás is alkalmazható. A regenerálás a vámhatóság által engedélyezett és nyilvántartásba vett 
készüléken végezhető. A regenerálással visszanyert jövedéki termékre a felhasználói engedélyesnek a felhasználást 
3 nappal megelőzően a vámhatósághoz be kell jelentenie a felhasználási arányszámot, illetve arányszámokat.”

108. §  A Vhr. 109. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  Jöt. 24.  § (1)  bekezdése szerinti bejegyzett kereskedőnek a  15. számú melléklet szerinti adattartalommal 
kell folyamatosan a  fogadóhelyen − több fogadóhely esetén összesítve is − a  vámhatóság által jóváhagyott és 
hitelesített szállítási nyilvántartást vezetni. A  nyilvántartás vezetésére a  vámhatóság által előzetesen jóváhagyott 
számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.
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(5) A Jöt. 24. § (1) bekezdése szerinti bejegyzett kereskedőnek a szállítási nyilvántartását naptári hónaponként le kell 
zárnia, és a készletváltozásokat jogcímenként összegeznie.
(6) A  szállítási nyilvántartás havi zárását az  adóbevallással együtt kell a  vámhatóságnak megküldeni, kivéve 
a keretengedéllyel is rendelkező Jöt. 24. § (1) bekezdése szerinti bejegyzett kereskedőt.”

109. §  A Vhr. 111. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  csomagküldő kereskedőnek a  jövedéki termék más tagállamba történő szállításairól a  (2)  bekezdés szerinti 
adattartalmú, a  vámhatóság által előzetesen jóváhagyott és hitelesített nyilvántartást kell naprakészen vezetnie. 
A nyilvántartás vezetésére a vámhatóság által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.”

110. § (1) A Vhr. 113. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Jöt. 47. § (4) bekezdésben meghatározott adó-visszaigénylési jog érvényesíthetőségének feltétele, hogy a jövedéki 
termék beszerzése előtt legalább 5, illetve az  (5)  bekezdés szerinti esetben 3 nappal korábban a  vásárlási szándékot 
a  vámhatósághoz előzetesen bejelentsék. A  bejelentésnek − az  (5)  bekezdésben foglalt eltéréssel − a  beszerzendő 
jövedéki termék mennyiségén kívül a pontos felhasználási célt, a felhasználási arányszámot, a felhasználás telephelyét, 
az  elszámoláshoz szükséges, a  mérésügyi törvényben meghatározott hitelesítéseket, a  vezetendő nyilvántartást, 
valamint a szükséges engedélyeket is tartalmaznia kell.”

 (2) A Vhr. 113. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Jöt. 47.  § (1)  bekezdés d)  pontja esetében az  adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultság az  alábbi okmányok 
birtokában érvényesíthető:]
„c) az  adómentes célra beszerzett ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor és nem habzó köztes alkoholtermék 
felhasználásának elszámolását igazoló, a vámhatóság által felvett jegyzőkönyv.”

 (3) A Vhr. 113. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A (7) bekezdés szerint adó-visszaigénylési (-levonási) jog érvényesíthetőségének feltétele, hogy a jogosultságot 
érvényesítő a  (4)  bekezdés rendelkezésétől eltérően egyszer, az  első átadást megelőzően adó-visszaigénylési 
szándékát a vámhatósághoz bejelenti, továbbá tevékenységéről olyan nyilvántartást vezet, amely tartalmazza azon 
átadások mennyiségét és időpontját, amelyek után az adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultságát érvényesíti.”

111. §  A Vhr. „Adó-visszaigénylés” alcíme a következő 115. §-sal egészül ki:
„115. § A Jöt.-ben meghatározott csoportmentességi rendelet alapján nyújtott támogatások nem nyújthatók nehéz 
helyzetben lévő vállalkozások, továbbá olyan vállalkozások részére, amelyekkel szemben érvényben van teljesítetlen 
visszafizetési felszólítás olyan korábbi bizottsági határozat nyomán, amely valamely támogatást jogellenesnek és 
a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított.”

112. § (1) A Vhr. 116. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vámhatóságnak a  Jöt. 119.  § (2)  bekezdése szerinti termék, zárjegy (adójegy) és eszköz lefoglalásánál 
– a gyorsított eljárás, továbbá az elháríthatatlan akadály kivételével – hatósági tanút kell alkalmazni.”

 (2) A Vhr. 116. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  vámhatóság a  lefoglalt terméket, zárjegyet (adójegyet) és eszközt (a  továbbiakban: lefoglalt termék) 
− a jövedéki eljárás lefolytatása során történő azonosításra alkalmas módon − azonosító jellel, jelzéssel látja el.”

113. §  A Vhr. 117. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A lefoglalásról készített jegyzőkönyvnek az adózás rendjéről szóló törvény 103. § (7) bekezdésében foglaltakon 
túl tartalmaznia kell
a) a lefoglalást végző vámhatóság megnevezését;
b) a lefoglalás helyét, időpontját, okát, körülményeit;
c) a lefoglalt termék megnevezését, azonosítását, mennyiségét, értékét;
d) az alkalmazott azonosítójel, jelzés leírását;
e) a  lefoglalt termékkel kapcsolatos intézkedéseket, a tárolás helyét, módját, a  lefoglalt termék átadás-átvételének 
elismerését, továbbá minden olyan körülményt, amelynek az eljárás további lefolytatása során jelentősége lehet;
f ) a lefoglalást elszenvedő panaszjogára való felhívást.
(2) A  lefoglalt termék értékeként a  termékre vonatkozóan kötött jogügylet igazolásául szolgáló okiraton (számla, 
vámokmány, adás-vételi szerződés stb.) feltüntetett érték, ennek hiányában a  lefoglalást szenvedő által adott 
értéknyilatkozat adata vehető figyelembe. Amennyiben a  lefoglalást szenvedő nem ad értéknyilatkozatot, vagy 
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az általa adott értéknyilatkozat a piaci árakra tekintettel nem fogadható el, a lefoglalt termék értékét a vámhatóság 
becsléssel állapítja meg.”

114. §  A Vhr. 118–119. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„118.  § (1) A  vámhatóság a  lefoglalt terméket saját vagy bérelt raktárába, illetve a  tárolásra a  vámhatósággal 
szerződést kötött adóraktár-engedélyes adóraktárába szállítja.
(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti elszállításnak akadálya van, a  vámhatóság a  lefoglalt termék megtalálásának 
helyén gondoskodik a  biztonságos megőrzésről, valamint a  használatot és az  elidegenítést megtiltja. Az  előzőek 
betartásának ellenőrzése érdekében a  lefoglalt terméket vagy a  lefoglalt termék csomagolását, tárolótartályát, 
tárolóhelyiségét hivatalos zárral látja el.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben a lefoglalt termék értéke az 5 millió forintot meghaladja, a vámhatóság köteles 
a termék őrzéséről gondoskodni, egyéb esetben az ügy összes körülményére figyelemmel dönt a vagyonvédelem 
módjáról.
(4) A vámhatóság által üzemeltetett raktárba fel nem vehető termékek, áruk körének meghatározása tekintetében 
a vámjogszabályok rendelkezései az irányadóak.
119. § (1) A vámhatóság a jövedéki ügyben hozott, valamint a Jöt. 120. § (5) bekezdése szerinti döntésében, illetve 
a lefoglalást megszüntető végzésében rendelkezik a Jöt. 119. § (11)–(13) bekezdése szerinti költségek viseléséről.
(2) Az  ügyben eljárt vámhatóság a  kiadni rendelt lefoglalt terméket, dolgot és eszközt – jegyzőkönyv egyidejű 
felvétele mellett – kizárólag akkor adhatja ki, ha az  átvételre jogosult személy a  Jöt. 119.  § (7)  bekezdése szerinti 
tárolási költségekről rendelkező végzésben foglalt fizetési kötelezettségének a helyszínen eleget tett. A megfizetett 
tárolási költség összegéről a vámhatóság − a 115/A. § (4) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazása mellett − 
nyugtát köteles kiállítani.”

115. §  A Vhr. 120. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  lefoglalt és az  elkobzott termék megsemmisítését a  vámhatóság felügyelete mellett, hatósági tanú 
jelenlétében kell elvégezni.
(2) A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell
a) a megsemmisítésről intézkedő vámhatóság megnevezését;
b) az elkobzást, illetve az előzetes értékesítést vagy a megsemmisítést elrendelő végzés számát;
c) a megsemmisítés helyét, időpontját, módját;
d) a  megsemmisített jövedéki termék pontos megnevezését, mennyiségét, azonosító adatait, a  lefoglalt dologgal 
való azonosságának megállapítását;
e) a jelenlévő közreműködők nevét, személyi adatait, aláírását;
f ) a megsemmisítés során felmerült költséget;
g) annak tényét, hogy a megsemmisítendő jövedéki termék átadása a megsemmisítést végző részére térítés nélkül 
vagy térítéssel történt, ha térítéssel, a térítés összegét.
(3) A  megsemmisítés a  helyi lehetőségek és a  megsemmisítendő mennyiség függvényében a  vonatkozó 
környezetvédelmi előírásokra figyelemmel teljesíthető
a) a  dohánygyártmány esetében elégetéssel, szétbontással és idegen vagy szennyező anyaggal való 
összekeveréssel, illetve szennyező folyadékkal való leöntéssel, eláztatással, továbbá darálással, tüzelési célra történő 
brikettálással, komposztálással;
b) a  köztes alkoholtermék és az  alkoholtermék esetében − a  cukorcefre kivételével − szennyvíztisztító telepen 
való kiürítéssel, kiöntéssel, illetve − az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 
előírásainak figyelembevételével − 2207, 2208 90 91, 2208 90 99 vámtarifaszámú alkoholterméknek történő 
feldolgozásával;
c) a  denaturált alkohol esetében egyéb ipari célra való felhasználással, a  párlat esetében újrafinomítással vagy 
a gyümölcspálinka gyümölcscefre dúsítására való felhasználással;
d) a  cukorcefre esetében szeszüzem által történő feldolgozással, szennyvíztisztító telepen történő kiöntéssel, 
kiürítéssel;
e) a sör és a bor esetében szennyvíztisztító-, hulladéktelepen való kiöntéssel, kiürítéssel, illetve − az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény előírásainak figyelembevételével − 2207, 2208 90 91, 2208 90 99 
vámtarifaszámú alkoholterméknek történő feldolgozásával;
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f ) a  pezsgő esetében szennyvíztisztító-hulladéktelepen való kiöntéssel, kiürítéssel, a  pezsgő újrafeldolgozásával, 
illetve − az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény előírásainak 
figyelembevételével − 2207 vámtarifaszámú alkoholterméknek vagy borpárlatnak történő feldolgozásával;
g) az  ásványolaj esetében a  nyers kőolajba való bekeveréssel, újrafeldolgozással vagy szabványosított termékké 
való átalakítással, vagy az  előbbi lehetőségek hiányában a  vonatkozó környezetvédelmi előírások betartásával, 
a vámhatóság általi ellenőrzés mellett elégetéssel;
h) a hamis, hamisított vagy jogtalanul megszerzett zárjegy, adójegy esetén égetéssel;
i) a Jöt. 119. § (2) bekezdés e)–f ) pontja alatt említett eszköz, berendezés esetén hulladékgyűjtő telephelyen történő 
alaktalanítással.
(4) A  (3)  bekezdés i)  pontja alá tartozó eszközök és berendezések megsemmisítése alól a  vámhatóság a  készülék 
oktatási, múzeumi célra történő alkalmazása esetén, az  intézmény vezetőjének írásos kérelme alapján felmentést 
adhat.
(5) Amennyiben a vámhatóság által alkalmazott megsemmisítés során költség merül fel, azt az állam viseli.”

116. § (1) A Vhr. 122. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elkobzott termék, dolog, eszköz értékesítésből befolyt összegből elsődlegesen az értékesítéssel kapcsolatos 
költségeket, majd a lefoglalt termék, dolog, eszköz tárolásával, őrzésével, szállításával kapcsolatos költségtartozást, 
illetve a szakértői vizsgálat díjtartozását, ezt követően a jogerősen kiszabott jövedéki adót kell kiegyenlíteni, végül 
a fennmaradó összeget a jövedéki bírság bevételek között kell elszámolni. Az elszámolás eredményeként a költség-, 
díj-, adó-, bírság- és pótléktartozások értelemszerűen részben vagy egészben megfizetettnek minősülnek. 
Az elszámolásról a vámhatóság külön végzésben rendelkezik.”

 (2) A Vhr. 122. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Jöt. 120.  § (7)  bekezdés c)  pontja alá tartozó, megsemmisítésre kerülő termék, eszköz megsemmisítéséről 
készített jegyzőkönyvhöz a  vámhatóságnak azokat az  iratokat is csatolnia kell, amelyek az  értékesítés 
eredménytelenségét bizonyítják.”

117. §  A Vhr. 124. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  lefoglalt termékről a  vámhatóság olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelybe a  lefoglalt termékkel 
kapcsolatos valamennyi adat, intézkedés bevezetésre kerül.”

118. §  A Vhr. 124/A–125. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„124/A.  § (1) Az  elkobzott ásványolajtermékek valamint az  ásványolajtermékekből vett, vámhatóság által tárolt 
és megsemmisítésre váró minták a  Jöt. 120.  § (8)  bekezdése szerinti átadását a  vámhatóság felügyelete mellett, 
hatósági tanú jelenlétében kell elvégezni.
(2) Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell
a) az eljáró (átadó) vámhatóság és az átvevő személy, illetve vámhatóság megnevezését;
b) az elkobzást vagy mintavételt elrendelő döntés(ek) számát;
c) az átadás-átvétel időpontját, helyét;
d) az  átadott-átvett ásványolajtermék pontos megnevezését, mennyiségét, azonosító adatait, a  lefoglalt vagy 
mintavétel tárgyát képező dologgal való azonosságának megállapítását, az átadás módját;
e) az átadó és az átvevő képviseletében eljáró személyek, hatósági tanú nevét, aláírását;
f ) a felmerült költséget.
(3) A  Jöt. 120.  § (8)  bekezdésében foglalt elszámolás módját az  állami adó- és vámhatóság vezetője egyedileg 
határozza meg, illetve a vámhatóság egyes szerveinek történő átadás esetére belső rendelkezésben szabályozza.
125.  § (1) Ha az  elkobzás alá eső jövedéki terméket a  rendőrség, a  fogyasztóvédelmi hatóság vagy a  közterületi 
felügyelet foglalja le − kivéve a  büntető eljárás során történt lefoglalást −, arról haladéktalanul értesítenie kell 
a vámhatóságot.
(2) A vámhatóság az értesítést követően haladéktalanul köteles a lefoglalt dolgot és a jegyzőkönyvi iratokat átvenni, 
és az eljárást a Jöt. és e rendelet rendelkezései szerint lefolytatni.”

119. § (1) A Vhr. 126. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jövedéki engedélyes kereskedő
a) dohánygyártmány, alkoholtermék, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék és sör árukészletének továbbforgalmazók 
részére,
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b) tüzelőolaj, gázolaj és légi jármű üzemanyag árukészletének végfelhasználók részére,
c) palackba töltött cseppfolyósított szénhidrogén árukészletének továbbforgalmazók és végfelhasználók részére
gépjárműről történő kiszolgálása, értékesítése (a  továbbiakban: terítőjárat) csak a  kiszolgálást, értékesítést végző 
jövedéki engedélyes kereskedőnek a  vámhatósághoz történt előzetes, írásban tett bejelentése alapján, továbbá 
az  a) és c)  pont esetében azt követően lehetséges, ha a  vámhatóság a  bejelentést a  jövedéki engedélyre való 
rájegyzéssel tudomásul vette vagy a bejelentés tudomásul vételét végzésben visszaigazolta.”

 (2) A Vhr. 126. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jövedéki engedélyes kereskedő a bejelentést írásban, az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben az első 
kiszállítás előtt legalább 10 nappal, az  (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben alkalmanként legalább a kiszállítást 
megelőző 2 nappal korábban teljesíti. A  (2)  bekezdés szerint közölt adatokban bekövetkező változást legalább 
3 nappal korábban [a (2)  bekezdés b)  pontjában foglaltak változását legkésőbb a  változás napján, a  gépjármű 
elindulását megelőzően] be kell jelenteni a vámhatósághoz.”

120. §  A Vhr. 127. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselői tevékenységet az a személy folytathat, aki a jövedéki engedélyes kereskedő által adott, névre szóló 
megbízással rendelkezik és a jövedéki termék szállítását a vámhatóság által előzetesen jóváhagyott, kereskedői vagy 
gyártói emblémával ellátott gépjárművel végzi (a továbbiakban: területi képviselő).”

121. §  A Vhr. 131. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  jövedéki engedélyes kereskedő a  tevékenységét több telephelyen folytatja, a  jövedéki engedélyről 
telephelyenként a  vámhatóság által hitelesített, sorszámozott másolati példányt kell a  telephelyein tartania. 
Az  eredeti jövedéki engedélyt a  székhelyén − ha székhellyel nem rendelkezik −, a  telephelyén, több telephely 
esetén az elsőként bejelentett telephelyen kell biztonságosan megőriznie.”

122. § (1) A Vhr. 132. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jövedéki engedélyes kereskedőnek a  22. számú, az  export és import tevékenységet folytató jövedéki 
engedéllyel rendelkező alanynak − a  (2)  bekezdésben foglalt eltéréssel − a  40–41. számú mellékletek szerinti 
tartalommal kell folyamatosan a telephelyen, több telephely esetén összesítve is − az általa meghatározott helyen 
− a  vámhatóság által jóváhagyott és hitelesített jövedéki nyilvántartást vezetnie. A  nyilvántartás vezetésére 
a vámhatóság által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.”

 (2) A Vhr. 132. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  jövedéki engedélyes kereskedő, az  importáló a  jövedéki termék készletéről a  vámhatóság felhívására 
haladéktalanul átadja a  készleteiről vezetett nyilvántartást és zárókészlet kimutatását. A  jövedéki engedélyes 
kereskedő, az importáló számítógépes nyilvántartás-vezetés esetén az adatokat a vámhatóság által meghatározott 
formában, számítógépes adathordozón − külön kérésre − átadja.
(4) A  Jöt. 110.  § (14)  bekezdésében meghatározott nyilvántartást az  országos üzemanyagtöltő hálózattal 
rendelkező vállalkozásoknak a  vámhatóság által hitelesíttetni kell, és azt az  üzemanyagtöltő állomáson, illetve 
a kiskereskedelmi tárolótelepen kell vezetni. A nyilvántartás vezetésére a vámhatóság által előzetesen jóváhagyott 
számítógépes nyilvántartás is alkalmazható. Az  országos üzemanyagtöltő állomással rendelkező vállalkozások 
esetében az ugyanazon számítógépes programon alapuló, a vámhatóság által jóváhagyott nyilvántartást nem kell 
üzemanyagtöltő állomásonként külön-külön engedélyeztetni.
(5) A  vámhatóság kérelemre felmentést adhat az  (1)  bekezdésben előírt telephelyenkénti nyilvántartás-vezetési 
kötelezettség alól, amennyiben a  jövedéki engedélyes kereskedő számítógépes nyilvántartási rendszeréből 
az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások adattartalma bármikor megállapítható.”

123. §  A Vhr. 132/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  jövedéki engedélyes kereskedőnek a  légiutas-ellátási tevékenység során a  jövedéki készletéből kiszállított 
jövedéki termékekről, valamint a  repülőgép fedélzetéről utántöltési céllal ideiglenesen levett, tárolt és repülőgép 
fedélzetére felvitt jövedéki termékekről a  vámhatóság által hitelesített nyilvántartást kell vezetnie. A  nyilvántartás 
tartalmazza a  jövedéki termékek kereskedelmi megnevezését, kiszerelését, a  Jöt. 3.  § (2)  bekezdés b)–f )  pontja 
szerinti esetben alkoholtartalmát, darabszámát, valamint a légi jármú lajstromjelét és a légitársaság megnevezését. 
A nyilvántartást naprakészen kell vezetni és havonta le kell zárni.”
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124. § (1) A Vhr. 133. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az üzemanyagtöltő állomás jövedéki termékkészletének jövedéki ellenőrzése során a 103. § (3)–(6) bekezdéseit 
értelemszerűen, illetve a  98.  § szerinti ellenőrzési módokat kell alkalmazni. Az  olyan üzemanyagtöltő állomáson, 
ahol az  MKEH által hitelesített elektronikus szintmérő készüléket alkalmaznak, a  vámhatóság az  ellenőrzés során 
a  készletfelvételt az  elektronikus szintmérő készülékkel végzi. A  vámhatóság a  jövedéki ellenőrzés alkalmával 
minden esetben vizsgálja, hogy az  utolsó jövedéki ellenőrzés időpontja óta végzett beszerzések esetében a  Jöt. 
110. § (2) bekezdésében előírt rendelkezések teljesülnek-e, a forgalmazott jövedéki termékek megfelelnek-e a Jöt. 
110. § (13) bekezdése rendelkezéseinek, továbbá − szükség esetén − vizsgálja a Jöt. 106. § (8) bekezdésében előírt 
rendelkezés betartását.”

 (2) A Vhr. 133. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Új üzemanyagtöltő állomás a  tartályok és a  kútoszlop hitelesítéséhez a  Kertv. szerint a  kereskedelmi 
tevékenység folytatásáról tett bejelentés nyilvántartásba vételét megelőzően, a vámhatóság előzetes tájékoztatása 
és felügyelete mellett vásárolhat üzemanyagot adóraktárból, illetve jövedéki engedélyes kereskedőtől.”

125. §  A Vhr. 135. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  jövedéki terméknek a  Jöt. 103.  § (7)  bekezdése, illetve az  ásványolajnak a  Jöt. 103.  § (5)  bekezdése szerinti 
értékesítésére e  paragrafus (2)  bekezdésében foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell, azzal az  eltéréssel, hogy 
az átadás-átvételre kizárólag a vámhatóság jelenlétében, jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett kerülhet sor, mely 
jegyzőkönyv igazolja az ásványolaj eredetét.”

126. § (1) A Vhr. 137. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  más tagállamból szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméket beszerző közösségi kereskedelmi 
tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedő részére a  vámhatóság a  jövedéki termék feladása előtt 
− kérelemre − igazolást ad a  belföldön keletkező adókötelezettségre nyújtott jövedéki biztosíték rendelkezésre 
állásáról.”

 (2) A Vhr. 137. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedő az 5 liternél/5 kilogrammnál 
nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj és a  megfigyelt termék beszerzéséről, értékesítéséről, nyitó- 
és zárókészletéről a Jöt. 107. § (1) bekezdésében előírt havi jelentést a 22. számú melléklet III. részének megfelelő 
adattartalommal, jogcímenként összesítve, szállítónként és vevőnként részletezve nyújtja be a vámhatósághoz.
(4) Amennyiben a  közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedő legalább 
heti gyakorisággal, illetve egy hónapban legalább 8 alkalommal szerez be rendszeresen jövedéki terméket 
más tagállamból, kérelmére a  vámhatóság legfeljebb féléves időtartamra engedélyezheti, hogy adóbevallási és 
adófizetési kötelezettségét havonta, a  tárgyhót követő hó 20-áig teljesítse. Az  engedély kérelemre − legfeljebb 
újabb féléves időtartamra − ismételten kiadható.”

127. § (1) A Vhr. a 3. melléklet szerinti új 32/A. számú melléklettel egészül ki.
 (2) A Vhr.

 1. 1. számú melléklete a 4. melléklet szerint,
 2. 1/A. számú melléklete az 5. melléklet szerint,
 3. 1/B. számú melléklete az 6. melléklet szerint,
 4. 2. számú melléklete az 7. melléklet szerint,
 5. 3. számú melléklete az 8. melléklet szerint,
 6. 4. számú melléklete az 9. melléklet szerint,
 7. 5. számú melléklete az 10. melléklet szerint,
 8. 6. számú melléklete az 11. melléklet szerint,
 9. 7. számú melléklete az 12. melléklet szerint,
10. 8. számú melléklete az 13. melléklet szerint,
11. 9. számú melléklete az 14. melléklet szerint,
12. 10. számú melléklete az 15. melléklet szerint,
13. 13. számú melléklete az 16. melléklet szerint,
14. 14. számú melléklete az 17. melléklet szerint,
15. 14/A. számú melléklete az 18. melléklet szerint,
16. 16. számú melléklete az 19. melléklet szerint,
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17. 17. számú melléklete az 20. melléklet szerint,
18. 23. számú melléklete az 21. melléklet szerint,
19. 24. számú melléklete az 22. melléklet szerint,
20. 24/A. számú melléklete az 23. melléklet szerint,
21. 28. számú melléklete az 24. melléklet szerint,
22. 40. számú melléklete az 25. melléklet szerint,
23. 43. számú melléklete az 26. melléklet szerint,
24. 51. számú melléklete az 27. melléklet szerint
módosul.

128. §  Hatályát veszti a Vhr.
1. 55. § (5) bekezdése,
2. 56. § (3) bekezdése.

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

129. §  A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a  jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton 
történő teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI. 12.) PM rendelet 1.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A rendelet hatálya
a) az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesítő, a  Jöt. hatálya alá tartozó 
adóalanyra, adó-visszaigénylőre, adó-visszatérítést igénylőre, az  adatszolgáltatásra kötelezett személyre, a  Jöt. 
73.  § (4)  bekezdése szerinti zárjegyfelhasználóra, Jöt. szerinti adóraktár engedélyesre, importálóra, bejegyzett 
kereskedőre (a továbbiakban együtt: adózó);
b) az adózó törvényes képviselőjére és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerint 
állandó képviseleti joggal rendelkező személyre (a továbbiakban együtt: képviselő);
c) valamint a vámhatóságra
terjed ki.”

6. A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló  
43/2009. (XII. 29.) PM rendelet módosítása

130. § (1) A  zárjegy alkalmazásának, a  zárjeggyel való elszámolásnak a  részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.) 
PM rendelet (a továbbiakban: Zárjegyr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A zárjegyek előállíttatását, rendelkezésre bocsátását, a zárjegyek előállítási költségének a zárjegyfelhasználókkal 
való megfizettetését – a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
2003. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) és e rendeletben foglaltak szerint – a vámhatóság végzi.”

 (2) A Zárjegyr. 1. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A zárjegy előállítója a gyártott, a tárolt és a vámhatóságnak átadott zárjegyekről tételesen naptári félévenként 
köteles elszámolni.
(5) A (3)–(4) bekezdésben foglaltak teljesítését, valamint a zárjegyek 1. melléklet szerinti minőségét a vámhatóság 
folyamatosan köteles ellenőrizni.
(6) Az  előállítás, a  tárolás és a  kiadás során keletkező selejtes, sérült zárjegyeket a  zárjegy előállítójának és 
a  vámhatóságnak a  képviselőiből álló bizottság jegyzőkönyv felvétele mellett − a  zárjegyek tételes ellenőrzését, 
számbavételét követően − megsemmisíti.”

131. §  A Zárjegyr. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vámhatóság a megrendelés visszaigazolása előtt
a) vizsgálja a megrendelő (1) bekezdés, továbbá – a pálinkáról, a  törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról 
szóló 2008.  évi LXXIII.  törvényben (a  továbbiakban: Pálinkatörvény) meghatározott pálinka zárjegy megrendelése 
esetén – a  Pálinkatörvény 9.  § (2)  bekezdése szerinti igényjogosultságát, valamint felméri a  zárjegyfelhasználásról 
rendelkezésre álló adatok, ismeretek alapján a megrendelés mennyiségének megalapozottságát;
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b) vizsgálja, hogy a más tagállamból beszerzésre kerülő alkoholra megrendelt zárjegymennyiség alapján teljesül-e 
a bejegyzett kereskedő esetében a Jöt. 24. § (2), illetve (3) bekezdésében, a közösségi kereskedelmi tevékenységet 
folytató jövedéki engedélyes kereskedő esetében a  Jöt. 27.  § (4)  bekezdésében előírt jövedékibiztosíték-nyújtási 
követelmény.”

132. §  A Zárjegyr. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  vámhatóság a  megrendelés, illetve az  ellenőrzés során megadott adatok kezelése tekintetében az  adótitok 
szabályai szerint köteles eljárni.”

133. § (1) A Zárjegyr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vámhatóság a  zárjegyfelhasználó igényjogosultságának vizsgálatát követően a  megrendelés 
visszaigazolásában a  zárjegyek kiadását azzal a  feltétellel engedélyezi, ha a  zárjegyek előállítási költségének 
megfizetését a zárjegyfelhasználó legkésőbb a zárjegyek átvételének időpontjáig teljesíti.”

 (2) A Zárjegyr. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  zárjegyek kiadásának − a  Jöt.-ben és e  rendeletben előírt − feltételei hiányoznak vagy 
a zárjegyfelhasználónak az állami adó- és vámhatóság felé meg nem fizetett végrehajtható adótartozása van – nem 
értve ide, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek –, a vámhatóság a kiadás elutasításáról dönt.”

134. § (1) A Zárjegyr. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  zárjegyeket a  zárjegyfelhasználó személyesen, meghatalmazott képviselője (megbízottja), illetve – jogi 
személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli szervezet esetén – törvényes képviselője útján veheti át, 
amennyiben a  zárjegy-előállítási költség összegének megfizetését igazoló bizonylat eredeti példányát bemutatja. 
Igazolásként a  fizetésiszámla-kivonat másolata vagy a  terhelés megtörténtéről szóló banki igazolás fogadható el. 
A  közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedőnek a  beszerzett alkoholtermék 
adójának megfizetéséről a vámhatóság igazolását kell a zárjegy kiadásához bemutatnia.
(2) A  zárjegyfelhasználó a  bélyegzőlenyomatát legkésőbb az  első zárjegymegrendelése benyújtásáig köteles 
a  vámhatóságnak megküldeni, vagy személyesen, meghatalmazott képviselője (megbízottja), illetve − jogi 
személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli szervezet esetén − törvényes képviselője útján benyújtani. 
A  bélyegzőlenyomat megváltoztatását, valamint az  átvételre jogosult személyében bekövetkezett változást 
haladéktalanul be kell jelenteni a vámhatósághoz.”

 (2) A Zárjegyr. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  zárjegyek átadásáról-átvételéről két példányban szállítólevelet kell kiállítani, mely tartalmazza 
az  átadás-átvétel időpontját, a  zárjegy választékát, mennyiségét, sorszámát. Az  átadást-átvételt a  vámhatóság 
és a  zárjegyfelhasználó vagy meghatalmazott képviselője (megbízottja) a  szállítólevél példányain aláírásával, 
bélyegzőlenyomatával igazolja.”

 (3) A Zárjegyr. 5. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(10) A  feleslegessé vált, valamint a  zárjegyeket tartalmazó dobozok, kötegek felbontásakor, illetve a  zárjegyek 
felhelyezése során talált minőséghibás zárjegyeket a  zárjegyfelhasználó nem semmisítheti meg. Legkésőbb a  Jöt. 
73. § (6) bekezdésében meghatározott elszámolási időszak (a továbbiakban: elszámolási időszak) végéig
a) a  feleslegessé vált zárjegyeket − a 14. § (5)–(6) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazása mellett − meg 
kell semmisíteni vagy azokat a zárjegyfelhasználónak a vámhatósághoz vissza kell küldenie;
b) a minőséghibás zárjegyeket a zárjegyfelhasználónak a vámhatósághoz vissza kell küldenie.
(11) A  vámhatóság a  visszavett zárjegyeket más zárjegyfelhasználónak újból nem adhatja ki, azokat meg kell 
semmisítenie.”

135. § (1) A Zárjegyr. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  vámhatóság a  zárjegyek érvényesíthető előállítási költségének kialakításába − a  zárjegy előállítójával 
a  zárjegyfajtánkénti egységnyi előállítási költségekben történő megállapodását megelőzően − köteles 
a  zárjegyfelhasználók szakmai szövetségét, terméktanácsát bevonni. A  kialakuló egységnyi fizetendő előállítási 
költségnek a hamisítás elleni megfelelő szintű védelmet a legkisebb költségterhelés mellett kell biztosítania.
(2) A  vámhatóság az  átadás-átvételre kerülő zárjegyekről számlát állít ki, amelyet az  átadás-átvétellel egy időben 
köteles a zárjegyfelhasználónak átadni vagy megküldeni.”
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 (2) A Zárjegyr. 6. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Amennyiben a  (3)  bekezdés szerint megfizetett zárjegy-előállítási költség meghaladja a  (2)  bekezdés szerinti 
számlán szereplő összeget, a zárjegyfelhasználó kérésének megfelelően a vámhatóság
a) 5 munkanapon belül intézkedik a  különbözetnek a  zárjegyfelhasználó által megjelölt fizetési számlára történő 
visszautalásáról, vagy
b) a különbözetet a zárjegyfelhasználó következő zárjegymegrendelése során beszámítja.
(5) A vámhatóság intézkedik a visszaküldött minőséghibás zárjegyek után megfizetett zárjegy-előállítási költségnek 
a − zárjegyek visszavételét követő 15 munkanapon belül történő − visszatérítéséről.
(6) Ha a  zárjegyfelhasználó a  megrendelt zárjegyet – a  megrendelés visszaigazolásában – az  átadásra-átvételre 
megjelölt napot követő 10. munkanapig nem veszi át, a  vámhatóság a  zárjegyek előállítási költségével 
a zárjegyfelhasználót megterheli.”

136. § (1) A Zárjegyr. 7. § (3)–(3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  forgalmazás során a  zárjegy sorszámának és vonalkódjának bármely módon történő eltakarása (kivéve 
a díszdoboz csomagolású alkoholterméket, illetve a vámhatóság által engedélyezett egyéb csomagolást, valamint 
az  olyan biztonsági eszköz alkalmazását, melynek eltávolítása nem jár a  zárjegy sérülésével, olvashatatlanná 
tételével), felülragasztása, a zárjegyen felirat alkalmazása tilos.
(3a) A gyűjtőcsomagolás felbontásakor talált zárjegy nélküli vagy a hamis zárjegyű alkoholterméket a forgalomból 
véglegesen, a levált vagy megsérült zárjegyű alkoholterméket ideiglenesen ki kell vonni és elkülönítve kell tárolni. 
A  zárjegy nélküli vagy hamis zárjegyű, valamint a  levált vagy megsérült zárjegyű alkoholtermékről a  termék 
kereskedelmi megnevezését, kiszerelését, alkoholtartalmát, darabszámát is tartalmazó leltárjegyzéket kell két 
példányban készíteni és legkésőbb a következő munkanapon a vámhatóság részére benyújtani.
(3b) A (3a) bekezdés szerinti leltárjegyzéknek a vámhatóság részére történő benyújtása sérült vagy levált zárjegyű 
alkoholtermékek esetén forgalmazói zárjegy-megrendelésnek minősül.”

 (2) A Zárjegyr. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A más tagállamból behozott zárjegy nélküli alkoholterméket a vámhatóságnak a termék átvételével egyidejűleg 
be kell jelenteni. A bejelentésben meg kell adni a termék megnevezését, KN-kódját, mennyiségét (kiszerelési egység 
szerinti darabszám) és alkoholtartalmát. A más tagállamból behozott zárjegy nélküli alkoholterméket a zárjeggyel 
ellátott alkoholtermékektől elkülönítve, külön helyen kell tárolni.”

 (3) A Zárjegyr. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  más tagállamba kiszállított alkoholtermék esetében az  adó-visszaigényléshez a  zárjegynek a  vámhatóság 
jelenlétében történt eltávolításáról felvett jegyzőkönyvet kell csatolni.”

137. §  A Zárjegyr. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az  alkoholtermék különleges formájú vagy zárási módú palackban, vagy nem palackban, 
hanem attól eltérő fogyasztói csomagolásban kerül forgalmazásra, a  zárjegyet a  vámhatóság által előzetesen 
– a  zárjegy adatainak olvashatóságára, láthatóságára és eltépődésére vonatkozó rendelkezések értelemszerű 
figyelembevételével – jóváhagyott módon kell a fogyasztói csomagolásra felhelyezni.”

138. §  A Zárjegyr. 9. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A vámhatóság a 7. § (2) bekezdésében foglalt előírások betartását köteles rendszeresen vizsgálni.
(3) Az alkoholterméknek minősülő nem közösségi áru, valamint az adóhatósági, a bírósági végrehajtási eljárásban 
lefoglalt áru esetén a  zárjeggyel való ellátási kötelezettség azt az  adóraktár engedélyest, jövedéki engedélyes 
kereskedőt vagy nem jövedéki engedélyes kereskedőt terheli, amely (aki) a  nem közösségi árut, árut átveszi 
(a  továbbiakban: átvevő). A  zárjegyet a  vámhatóság adja ki az  átvevőnek. A  zárjegyet a  vámhatóság ellenőrzése 
mellett kell felragasztani, és a zárjegyfelhasználásról a 12. §-ban foglaltak értelemszerű alkalmazásával elszámolni.”

139. §  A Zárjegyr. 11. § (4) bekezdés a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
[A GTIN számok bejelentését, illetve a VP termékazonosító-számok igénylését a (2) bekezdés szerinti nyomtatvány]
„a) postai úton vagy”
(történő benyújtásával kell megtenni.)
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140. §  A Zárjegyr. 12. § (1) bekezdés d)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A zárjegyfelhasználónak a napi adatszolgáltatásban lejelentett készletváltozásokat a zárjegy)
„d) vámhatósághoz történő visszaküldése esetén a vámhatóság visszavételt igazoló bizonylatával;
e) a zárjegyfelhasználó érdekkörébe nem tartozó okból – ide nem értve a lopás esetét – történt használhatatlanná 
válása, megsemmisülése esetén a vámhatóság által felvett jegyzőkönyvvel;”
(kell dokumentálnia.)

141. § (1) A Zárjegyr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vámhatóság az  elszámolási időszakonkénti zárjegyelszámolásról − a  (2)  bekezdés szerinti tartalommal − 
jegyzőkönyvet vesz fel.”

 (2) A Zárjegyr. 13. § (2) bekezdés da) és db) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
d) csökkentő tételként]
„da) a vámhatóság által visszavett feleslegessé vált vagy minőséghibás zárjegy darabszámát,
db) a gyártás közben megsérült és a vámhatóság felügyelete mellett megsemmisített zárjegy darabszámát,”

 (3) A Zárjegyr. 13. § (2) bekezdés dd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
d) csökkentő tételként]
„dd) a vámhatóság felügyelete mellett megsemmisített feleslegessé vált zárjegy darabszámát;”

142. §  A Zárjegyr. 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A.  § (1) Azokra a  tagállamba kiszállított zárjegyekre, amelyeket a  zárjegyfelhasználó az  átvételtől számított 
90 napon belül napi adatszolgáltatásában a 3. melléklet IV. 1.1, 1.2 vagy 7–10. pontjai szerint készletcsökkenésként 
nem jelent be, a vámhatóság − a hivatalos helyén történő − bemutatási kötelezettséget írhat elő.
(2) Ha az  (1) és (3)  bekezdés szerint a  vámhatóság által megküldött felszólítás ellenére a  zárjegyfelhasználó 
a  felszólításban megjelölt zárjegyeket a  felszólítás kézbesítésétől számított 15 napon belül nem mutatja be, 
a zárjegymennyiség zárjegyhiánynak minősül.
(3) Amennyiben a zárjegyek az (1) bekezdés szerinti bemutatást követő 90 napon belül sem kerülnek felhasználásra, 
a vámhatóság 90 naponként az (1) bekezdés szerinti bemutatási kötelezettséget írhat elő.”

143. §  A Zárjegyr. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  alkoholtermék gyártása közben megsérült és összegyűjtött, a  (2)  bekezdésben meghatározott elszámolás 
esetén a  felragasztott, sérült zárjegyeket, valamint azokat a  sérülésmentes feleslegessé vált zárjegyeket, amelyek 
nem kerülnek a vámhatósághoz visszaküldésre, a vámhatóság a zárjegyfelhasználó jelenlétében megsemmisíti.”

144. §  A Zárjegyr. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § (1) A  zárjegyeknek a  zárjegyfelhasználó érdekkörébe nem tartozó okból bekövetkező használhatatlanná 
válását, megsemmisülését az  eseményt követően a  zárjegyfelhasználó köteles jegyzőkönyvben rögzíteni, 
a kivizsgálást megkezdeni és a vámhatósághoz azonnal bejelenteni.
(2) A  vámhatóság készletfelvétellel, illetve a  rendelkezésére álló adatokból állapítja meg a  csökkenésként 
figyelembe vehető mennyiséget, és azt az eseményről felvett jegyzőkönyvben rögzíti.”

145. §  A Zárjegyr. 16. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  zárjegyek átvételekor a  kereskedői zárjegyfelhasználónak és az  importőr zárjegyfelhasználónak nyilatkoznia 
kell a  Jöt.-ben meghatározott elszámolási kötelezettség teljesítésének időpontjáról. Az  elszámolás időpontját 
legalább 3 munkanappal korábban a vámhatósághoz be kell jelenteni.
(4) Ha a  Jöt. rendelkezései alapján az  elszámolás (3)  bekezdés szerinti időpontban való teljesítésére halasztás 
adható, a halasztásra külön kérelmet kell benyújtani a vámhatósághoz, mely a kérelem alapján dönt az elszámolás új 
időpontjáról, és ezt végzésben közli az importőr zárjegyfelhasználóval.
(5) Ha elszámolási kötelezettségét a  kereskedői zárjegyfelhasználó és az  importőr zárjegyfelhasználó a  (3), illetve 
(4) bekezdés szerinti időpontig nem teljesíti, a vámhatóság mulasztási bírságot vet ki. Ha a vámhatóság felszólítása 
ellenére a kereskedői zárjegyfelhasználó és az  importőr zárjegyfelhasználó a zárjegyekkel a  felszólítástól számított 
10 munkanapon belül sem számol el, a részére kiadott zárjegymennyiség zárjegyhiánynak minősül.”
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146. § (1) A Zárjegyr. 16/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  párlat zárjegyek előállítási költségének a  bérfőzetővel való megfizettetését és a  párlat zárjegyeknek 
a bérfőzető rendelkezésére bocsátását a vámhatóság végzi.”

 (2) A Zárjegyr. 16/B. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  zárjegy megrendelésére irányuló kérelmet a  bérfőzetőnek az  5.  mellékletben meghatározott adattartalmú, 
a  vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban kell a  vámhatósághoz írásban 
benyújtania.
(4) A vámhatóság megvizsgálja a párlat zárjegy kiadása jogszabályi feltételeinek fennállását.”

147. §  A Zárjegyr. 16/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16/C. § (1) A vámhatóság az átadás-átvételre kerülő párlat zárjegyekről számlát állít ki, amelyet az átadás-átvétellel 
egy időben köteles a bérfőzetőnek átadni.
(2) A  bérfőzető a  párlat zárjegy-előállítási költségének megfizetését a  vámhatóság hivatalos helyén történő 
készpénzfizetéssel, fizetési számlára történő készpénz befizetéssel vagy átutalással köteles teljesíteni. A vámhatóság 
a hivatalos helyén teljesített készpénzfizetésről a bérfőzető részére nyugtát bocsát ki és ad át.
(3) A  párlat zárjegyeket a  bérfőzető személyesen veheti át, amennyiben a  párlat zárjegy-előállítási költség 
összegének megfizetését igazoló bizonylat eredeti példányát, továbbá a  16/B.  § (3)  bekezdés szerinti 
megrendeléséhez kapcsolódó származási igazolvány(ok) eredeti példányát a vámhatóságnak bemutatja.
(4) A zárjegy-előállítási költségének és az adó megfizetésének (3) bekezdésben említett igazolásaként a vámhatóság 
által kiállított nyugta, a  fizetési számlára történő készpénz befizetés feladóvevénye, a  fizetésiszámla-kivonat 
másolata vagy a terhelés megtörténtéről szóló igazolás fogadható el.
(5) A  párlat zárjegyek tételes átadása-átvétele a  zárjegyek sorszáma szerint, azok darabonkénti átadásával-
átvételével, a vámhatóság hivatalos helyén történik.
(6) A  zárjegyek átadásáról-átvételéről két példányban jegyzéket kell kiállítani, mely tartalmazza az  átadás-átvétel 
helyét és időpontját, a  párlat zárjegy mennyiségét és sorszámát, valamint az  átvételre kerülő párlat zárjeggyel 
ellátásra kerülő párlat fajtáját és kiszerelési egységének névleges űrtartalmát. Az átadást-átvételt a vámhatóság és 
a bérfőzető a jegyzék példányain aláírásával, bélyegzőlenyomatával igazolja.”

148. § (1) A Zárjegyr. 16/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szabadforgalomba bocsátott megsérült vagy levált zárjegyű alkoholterméket továbbforgalmazni kívánó 
jövedéki engedélyes vagy nem jövedéki engedélyes kereskedő (a  továbbiakban: forgalmazói zárjegyfelhasználó) 
által igényelt zárjegyet a vámhatóság bocsátja rendelkezésre.”

 (2) A Zárjegyr. 16/F. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A forgalmazói zárjegyfelhasználó által igényelhető zárjegy megrendelésére irányuló, 7. § (3a) bekezdése szerinti 
bejelentést a vámhatósághoz kell benyújtani, melyben meg kell adni:”

 (3) A Zárjegyr. 16/F. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  7.  § (3a)  bekezdés szerinti zárjegymegrendelés alapján a  vámhatóság a  forgalmazói zárjegyfelhasználót 
tájékoztatja a  megrendelt zárjegyek rendelkezésre bocsátásának – a  forgalmazói zárjegyfelhasználóval előre 
egyeztetett – időpontjáról és helyszínéről.”

149. §  A Zárjegyr. 16/G. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az igényelt zárjegyeket a vámhatóság helyezi fel – a megsérült zárjegy eltávolítását követően – az e rendeletben 
meghatározott követelmények alkalmazásával. A  felhelyezett zárjegyekről a  vámhatóság jegyzőkönyvet 
készít, amely tartalmazza az  új zárjeggyel ellátott alkoholtermék kereskedelmi megnevezését, kiszerelését, 
alkoholtartalmát, valamint a  felhelyezett zárjegy sorszámát, továbbá a  levált vagy sérült zárjegyű alkoholtermék 
egyedi azonosításra alkalmas sérült vagy levált zárjegyének sorszámát is. A  levált vagy megsérült zárjegyű 
alkoholtermék egyedi azonosításra alkalmas sérült vagy levált zárjegyét a  vámhatóság a  zárjegyfelhelyezéssel 
egyidejűleg megsemmisíti, vagy amennyiben a megsemmisítés feltételei nem állnak fenn, úgy azt megsemmisítés 
céljából bevonja.”

150. §  A Zárjegyr. 3. melléklete a 28. melléklet szerint módosul.
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151. §  Hatályát veszti a Zárjegyr.
a) 1. § (1) bekezdése,
b) 14. § (6) bekezdése,
c) 16/B. § (5) bekezdése,
d) 16/F. § (4) bekezdése.

7. Záró rendelkezések

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

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

 1. Az  adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV.  30.) 
PM  rendelet 4. számú melléklet III.  pontjában, valamint III.  pontjának a) és b)  alpontjában a  „KAVIG-hoz” 
szövegrészek helyébe a „vámhatósághoz” szöveg lép.

 2. Az  adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) 
PM rendelet 4. számú melléklet III. g) alpontjában az „adóhatóság ellenőrzéséhez” szövegrész helyébe a „vámhatóság 
által végzett ellenőrzéshez” szöveg lép.

2. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

 1. Az  adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) 
PM rendelet 5. számú melléklet 3. pontjában, valamint 3.3. és 3.4. alpontjában a „KAVIG-hoz” szövegrészek helyébe 
a „vámhatósághoz” szöveg lép.

 2. Az  adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) 
PM rendelet 5. számú melléklet 3.2. alpontjában az „az adóhatósági” szövegrész helyébe az „a vámhatósági” szöveg 
lép.

3. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez
„32/A. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez

A párlat adójegy igénylés adattartalma

 1. Magánfőző adatai
1.1. Neve
1.2. Születési helye
1.3. Születési ideje (év, hó, nap)
1.4. Anyja születési családi és utóneve
1.5. Adóazonosító jele
1.6. Lakcíme
1.7. Levelezési címe (ha a lakcímtől eltér)
1.8. Telefonszáma (nem kötelező megadni)

 2. Párlat adójegyek igényléséhez szükséges adatok
2.1. Igényelt mennyiség (darab)
2.2. Tárgyév (a párlat előállításának éve, az igénylés événél korábbi év nem jelölhető meg)
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2.3. Desztillálóberendezés
2.3.1. Regisztrálásának helye (település)
2.3.2. Tárolási/használati helye (település, ha a 2.3.1. pontbelitől eltér)

 3. Nyilatkozatok
3.1. Tárgyévben sem a magánfőző, sem a háztartásának többi tagja nem állíttatott elő bérfőzött párlatot
3.2. A  kierjedt gyümölcscefre nem tartalmaz hozzáadott mesterséges vagy természetes eredetű cukorból, 

izocukorból vagy mézből származó alkoholt
3.3. Saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból történik a párlat előállítása
3.4. Gyümölcstermő területtel rendelkezés
3.5. A jövedéki adó megfizetése készpénzátutalási megbízással vagy átutalással történik

 4. Kiállítási helység, dátum (év, hó, nap), aláírás (e pont csak papíron történő igénylés esetén szükséges)”

4. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 1. számú melléklet nyitó szövegrészében 
a „Kérelmet átvevő vámszerv” szövegrész helyébe a „Vámhatóság” szöveg lép.

5. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 1/A. számú melléklet 
nyitó szövegrészében a „Kérelmet átvevő vámszerv” szövegrész helyébe a „Vámhatóság” szöveg lép.

6. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 1/B. számú melléklet nyitó 
szövegrészében a „Kérelmet átvevő vámszerv” szövegrész helyébe a „Vámhatóság” szöveg lép.

7. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 2. számú melléklet nyitó szövegrészében 
a „Kérelmet átvevő vámszerv” szövegrész helyébe a „Vámhatóság” szöveg lép.

8. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 3. számú melléklet nyitó szövegrészében 
a „Kérelmet átvevő vámszerv” szövegrész helyébe a „Vámhatóság” szöveg lép.
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9. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 4. számú melléklet nyitó szövegrészében 
a „Kérelmet átvevő vámszerv” szövegrész helyébe a „Vámhatóság” szöveg lép.

10. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 5. számú melléklet nyitó szövegrészében 
a „Kérelmet átvevő vámszerv” szövegrész helyébe a „Vámhatóság” szöveg lép.

11. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 6. számú melléklet 7.  pontjában 
a „Kérelmet átvevő vámszerv” szövegrész helyébe a „Vámhatóság” szöveg lép.

12. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 7. számú melléklet nyitó szövegrészében 
a „Kérelmet átvevő vámszerv” szövegrész helyébe a „Vámhatóság” szöveg lép.

13. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8. számú melléklet nyitó szövegrészében 
a „Kérelmet átvevő vámszerv” szövegrész helyébe a „Vámhatóság” szöveg lép.

14. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 9. számú melléklet nyitó szövegrészében, 
az  I.  pont záró szövegrészében, II.  pont 9.  alpontjában, záró szövegrészében az  „az engedélyező vámszerv” 
szövegrészek helyébe az „a vámhatóság” szöveg lép, valamint hatályát veszti a II. pont 7. alpontja.

15. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 10. számú melléklet nyitó 
szövegrészében, a  II.  pont 10.  alpontjában és záró szövegrészében a  „az engedélyező vámszerv” szövegrészek 
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helyébe az  „a vámhatóság” szöveg lép, valamint a  II.  pont 10.  alpontjában a  „7.  pontban” szövegrész helyébe 
a „8. pontban” szöveg lép.

16. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 13. számú melléklet nyitó részében, 
a  II.  pont 6.  alpontjában és záró szövegrészében az  „az engedélyező vámszerv” szövegrészek helyébe  
az „a vámhatóság” szöveg lép.

17. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

Hatályát veszti a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi 
CXXVII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 14. számú melléklet 
(A) rovatában a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézet” szövegrész és 4. rovatában a „4. Engedélyt kibocsátó 
vámhatóság neve és címe:” szövegrész.

18. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 14/A. számú mellékletében a „Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézet 1163 Budapest, Hősök fasora 20–24.” szövegrész helyébe a  „Vámhatóság 
megnevezése” szöveg lép.

19. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 16. számú melléklet nyitó 
szövegrészében, az I. pont záró szövegrészében és záró szövegrészében az „az engedélyező vámszerv” szövegrészek 
helyébe az „a vámhatóság” szöveg lép.

20. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 17. számú melléklet nyitó szövegrészében 
és záró szövegrészében az „az engedélyező vámszerv” szövegrészek helyébe az „a vámhatóság” szöveg lép.

21. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 23. számú melléklet felvezető részében, 
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I. pont záró részében és záró részében a „az engedélyező vámszerv” szövegrészek helyébe az „a vámhatóság” szöveg 
lép.

22. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 24. számú melléklet felvezető részében 
a „Kérelmet átvevő alsó fokú vámszerv” szövegrész helyébe a „Vámhatóság” szöveg lép.

23. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 24/A. számú melléklet nyitó 
szövegrészében a „Kérelmet átvevő alsó fokú vámszerv” szövegrész helyébe a „Vámhatóság” szöveg lép.

24. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 28. számú melléklet 2.  pont 
c) alpontjában a „vámszerv” szövegrész helyébe az „a vámhatóság” szöveg lép.

25. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 40. számú melléklet I. pont 6. alpontjában 
és II. pont 5. alpontjában az „Az alsó fokú vámszerv” szövegrészek helyébe az „A vámhatóság” szöveg lép.

26. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 43. számú melléklet V.  pontjában 
az „Adóraktár hatósági felügyeletét ellátó vámszerv” szövegrész helyébe az „A vámhatóság” szöveg lép.

27. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 51. számú melléklet 1. rovatában 
a „Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Adóigazgatósági száma: 15789934-2-51” szövegrész helyébe a „Vámhatóság” 
szöveg lép, valamint hatályát veszti 8. rovatában a „Rendfokozata:” szövegrész, 10. rovatában a „Szolgálati Parancs 
száma:” szövegrész és záró szövegrészében az „a vám- és pénzügyőri igazgatóság felügyeletét ellátó regionális 
főigazgatósághoz címzett, de a vám- és pénzügyőri igazgatóságnál előterjesztendő” szövegrész.
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28. melléklet a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A zárjegy alkalmazásának, a  zárjeggyel való elszámolásnak a  részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.) 
PM  rendelet 3.  melléklet IV. Zárjegykészlet-csökkenés részének 8.  pontjának nyitó szövegrészében, valamint 
a 8. pont b) alpontjában a „KAVIG” szövegrészek helyébe a „vámhatóság” szöveg lép.

A nemzetgazdasági miniszter 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelete
egyes felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény 28.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 16. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.  törvény 28. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.  törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény 28.  § (2)  bekezdés b) és d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést 
folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 56/2013. (XII. 4.) 
NGM rendelet módosítása

1. §  A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 
mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a  felnőttképzést folytató intézmények 
ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet (a továbbiakban: R1.) 
3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  jogorvoslati eljárásban a  másodfokon eljáró hatóság az  NSZFH részben vagy egészben jogszabálysértő 
döntését a tényállás kiegészítéséhez vagy tisztázásához szükséges vizsgálatok elvégzését követően megváltoztatja 
vagy megsemmisíti, az NSZFH a másodfokon eljárt szerv számára az eljárásban felmerült költségeket – a jogorvoslati 
díj mértékéig – megtéríti.”

2. §  Az R1. 4.  § (1)  bekezdésében az „az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól” szövegrész helyébe az „az államháztartás számviteléről” szöveg lép.

2. A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság 
tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet 
módosítása

3. § (1) A  felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a  Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, 
feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az FSZB elnökének és tagjainak megbízatása megszűnik:
a) a megbízatási időtartam elteltével,
b) lemondással,
c) az elnök, illetve a tag halálával,
d) felmentéssel,
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e) visszavonással vagy
f ) a felnőttképzési szakértői vagy a felnőttképzési programszakértői nyilvántartásból való törléssel.”

 (2) Az R2. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A miniszter az FSZB elnökének és tagjának kinevezését a megbízatási időtartam lejártát megelőzően indokolás 
nélkül visszavonhatja.”

4. §  Az R2. 7. §
a) (2)  bekezdésében a „tagjának” szövegrész helyébe az „elnökének és tagjának” szöveg, a  „tag” szövegrész 

helyébe az „elnök, illetve tag” szöveg,
b) (4) és (5) bekezdésében a „tagja” szövegrész helyébe az „elnöke és tagja” szöveg,
c) (4) bekezdésében a „tagot” szövegrész helyébe az „elnököt és tagot” szöveg,
d) (5) bekezdésében a „tag” szövegrész helyébe az „elnök és tag” szöveg
lép.

3. A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és 
eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) 
NGM rendelet módosítása

5. § (1) A  felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, 
valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
R3.) 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bizottság a  szakmai programkövetelményre vonatkozó javaslatnak (a  továbbiakban: javaslat) az  Fktv. 18.  § 
(2)  bekezdés szerinti nyilvántartásba (a  továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételéről dönt, ha a  javaslatban 
meghatározott szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzés minimális és maximális óraszáma]
„dc) úgy került meghatározásra, hogy az óraszámok egymástól eltérőek, valamint a maximális óraszám nem haladja 
meg a minimális óraszám kétszeresét,”

 (2) Az R3. 2. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bizottság a  szakmai programkövetelményre vonatkozó javaslatnak (a  továbbiakban: javaslat) az  Fktv. 18.  § 
(2)  bekezdés szerinti nyilvántartásba (a  továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételéről dönt, ha a  javaslatban  
a szakmai követelmények leírása megfelel az alábbiaknak:]
„eb) a legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai 
ismereteket, készségeket és személyes kompetenciákat, társas kompetenciákat és módszerkompetenciákat tanulási 
eredmény alapú megközelítésben a javaslat tartalmazza,”

 (3) Az R3. 2. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
[A bizottság a  szakmai programkövetelményre vonatkozó javaslatnak (a  továbbiakban: javaslat) az  Fktv. 18.  § 
(2) bekezdés szerinti nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételéről dönt, ha a javaslatban]
„i) bemutatásra és indokolásra kerül, hogy a tervezett képzésre mely társadalmi-gazdasági területeken van szükség 
és
j) modulrendszerű felépítés esetén a  modul megnevezése megfelel a  tisztességes tájékoztatás követelményeinek, 
nem megtévesztő és utal a modulban foglalt szakmai követelmények tartalmára.”

 (4) Az R3. 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A javaslatban szereplő, a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek megfelelőek, ha)
„a) iskolai előképzettségként az alábbi végzettségek valamelyikét tartalmazzák:
aa) iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolcnál kevesebb elvégzett évfolyama,
ab) alapfokú iskolai végzettség,
ac) középfokú iskolai végzettség,
ad) érettségi végzettség,
ae) szakmai érettségi végzettség,
af ) felsőfokú végzettség,”

 (5) Az R3. 2. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bizottság döntése alapján nem kerül nyilvántartásba az a javaslat,)
„b) amelynek megnevezése, illetve az  abban szereplő szakmai végzettség megnevezése megegyezik, vagy 
megtévesztésig hasonló
ba) a nyilvántartásban szereplő szakmai programkövetelmény,
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bb) az OKJ szerinti szakképesítés vagy
bc) az Fktv. szerinti hatósági jellegű képzés
megnevezésével,”

 (6) Az R3. 2. § (5) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bizottság döntése alapján nem kerül nyilvántartásba az a javaslat,)
„c) amely, vagy amelynek valamely modulja megtalálható az  állam által elismert szakképesítések szakmai 
követelménymoduljairól szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: követelménymodul rendelet),
d) amelyben megtalálható az  OKJ-ban szereplő valamely szakképesítés szakmai kompetenciáinak több mint 
negyven százaléka, rész-szakképesítés esetén több mint hatvan százaléka, kivéve, ha a javaslatban szereplő szakmai 
kompetencia az  OKJ-ban szereplő szakképesítés szakmai kompetenciájának magasabb szintű elsajátítására vagy 
speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek kialakítására irányul, vagy
e) amelyben megtalálható a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási szakképzés képzési és 
kimeneti követelményeiben szereplő szakmai kompetenciák több mint negyven százaléka,”

 (7) Az R3. 2. § (5) bekezdése a következő f )–h) ponttal egészül ki:
(A bizottság döntése alapján nem kerül nyilvántartásba az a javaslat,)
„f ) amelyben megtalálható a  kamara és a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 
mesterképzéseinek kompetencia moduljaiban szereplő szakmai kompetenciák több mint negyven százaléka,
g) amelyben megszerezhető szakmai végzettség tartalma jogszabályban meghatározásra került,
h) amely alapján megszerezhető szakmai végzettség nincs összhangban a  szakmai követelmények leírásával, 
a bemeneti feltételekkel, a legjellemzőbb tevékenység, munkaterület leírásával.”

6. §  Az R3. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bizottság a szakmai programkövetelményt a nyilvántartásból törli, ha a szakmai programkövetelmény szakmai 
kompetenciái beépítésre kerültek
a) az OKJ-ban szereplő valamely szakképesítés szakmai kompetenciái közé,
b) a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási szakképzés valamely képzési és kimeneti 
követelményébe vagy
c) az  Fktv. szerinti hatósági jellegű képzés jogszabályban meghatározott valamely kompetencia moduljába vagy 
kompetenciái közé.”

7. § (1) Az R3. 5. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  bizottság a  szakmai programkövetelmény nyilvántartásba vételének napjától számított minden ötödik 
évben megvizsgálja, hogy megvalósult-e képzés a nyilvántartásban szereplő szakmai programkövetelmény alapján 
készült képzési programok szerint. A kamara a bizottság vizsgálatának lefolytatása érdekében – a személyes adatok 
kivételével – adatot igényel a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól (a továbbiakban: NSZFH).
(1b) Ha az  (1a)  bekezdés szerinti vizsgálat során a  bizottság megállapítja, hogy a  nyilvántartásban szereplő 
szakmai programkövetelmény alapján készült képzési programok szerint képzés nem valósult meg, a  szakmai 
programkövetelményt – a vizsgálatot követő tíz napon belül – a nyilvántartásból törli.”

 (2) Az R3. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kamara az NSZFH-t az (1) és (1b) bekezdés szerinti nyilvántartásból való törlésről öt napon belül értesíti.”

8. §  Az R3.
a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „kompetenciák” szövegrész helyébe a „feltételek” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés e) pont ec) alpontjában a „javaslatban, és” szövegrész helyébe a „javaslatban,” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az R3. 2. § (1) bekezdés e) pont ed) alpontja.
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4. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes 
szabályairól szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet módosítása

10. §  A felnőttképzési szakértői és a  felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól 
szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A  felnőttképzési szakértő és a  felnőttképzési programszakértő (a  továbbiakban együtt: szakértő) első 
alkalommal a  felnőttképzési szakértők és a  felnőttképzési programszakértők közhiteles hatósági nyilvántartásába 
(a  továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételétől számított fél éven belül, ezt követően kétévenként 
köteles továbbképzésen részt venni és eredményes vizsgát tenni. A  felnőttképzési szakértő továbbképzési 
kötelezettségének a  nyilvántartásban szereplő valamennyi szakterület vonatkozásában – szakterületenként 
külön-külön – köteles eleget tenni, míg a  felnőttképzési programszakértő továbbképzési kötelezettsége 
a nyilvántartásban szereplő szakterületek számától független.”

11. §  Az R4. 3. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A bejelentéssel összefüggő eljárás”

12. §  Az R4. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentést az  NSZFH-hoz, a  felnőttképzési 
programszakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentést a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához 
(a továbbiakban: Kamara) kell benyújtani (a továbbiakban együtt: hatóság).”

13. §  Az R4. 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szakértő a  névjegyzékben szereplő adataiban bekövetkezett változást, valamint a  tevékenysége végzéséhez 
az  Fktv.-ben és e  rendeletben meghatározott feltételek hiányát az  adatváltozás keletkezésétől számított nyolc napon 
belül köteles bejelenteni a  nyilvántartást vezető NSZFH-hoz vagy a  Kamarához, amely a  bejelentéstől számított öt 
munkanapon belül intézkedik]
„b) a szakértői tevékenység folytatásának megtiltásáról és a szakértő nyilvántartásból való törléséről, ha a bejelentés 
érinti a szakértői tevékenységre való jogosultságot.”

14. § (1) Az R4. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  hatóság a  szakértői tevékenység folytatását legfeljebb öt év időtartamra megtiltja és ezzel egyidejűleg 
a szakértőt törli a nyilvántartásból, ha
a) a szakértő a hatóság figyelmeztetése ellenére az (1) bekezdésben foglalt előírásokat ismételten megszegte,
b) a szakértői tevékenység folytatásának feltételei a szakértő nyilvántartásba vételekor sem álltak fenn, vagy utóbb 
megszűntek,
c) a szakértő a 3. § (1) bekezdésében előírt továbbképzési kötelezettségét a 9. § (2) bekezdése szerinti időtartamon 
belül sem teljesíti.”

 (2) Az R4. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  hatóság a  szakértői tevékenység folytatását megtiltja és a  szakértőt ezzel egyidejűleg törli 
a nyilvántartásból, a szakértői tevékenység megtiltásáról rendelkező határozat jogerőssé válásától számított öt évig 
szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentés alapján nem vehető nyilvántartásba.”

 (3) Az R4. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A hatóság – a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a szakértőt törli a nyilvántartásból, ha a szakértő
a) bejelenti, hogy szakértői tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, vagy
b) elhalálozott.”

15. §  Az R4.
a) 2. § (1) bekezdésében a „folytatása” szövegrész helyébe a „folytatására” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdésében az  „annak engedélyezhető” szövegrész helyébe az  „az jogosult, aki rendelkezik 

a bejelentésében” szöveg,
c) 2.  § (2)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában, (3)  bekezdés a)  pont aa)–ac)  alpontjában és (4)  bekezdés 

b) pontjában a „kérelemben” szövegrész helyébe a „bejelentésben” szöveg,
d) 5.  § (2)  bekezdésében, (3)  bekezdés d)  pontjában és (6)  bekezdésében a  „kérelem” szövegrész helyébe 

a „bejelentés” szöveg,
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e) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „kérelmező” szövegrész helyébe a „bejelentő” szöveg,
f ) 5. § (3) és (4) bekezdésében a „kérelemhez” szövegrész helyébe a „bejelentéshez” szöveg,
g) 5. § (3) bekezdés d) pontjában a „kérelmen” szövegrész helyébe a „bejelentésen” szöveg,
h) 7. § (1) bekezdésében az „A felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők közhiteles hatósági 

nyilvántartása (a továbbiakban: nyilvántartás)” szövegrész helyébe az „A nyilvántartás” szöveg,
i) 7. § (2) bekezdésében a „névjegyzékben” szövegrész helyébe a „nyilvántartásban” szöveg, az „NSZFH-hoz vagy 

a Kamarához” szövegrész helyébe a „hatósághoz” szöveg,
j) 8. § (1) bekezdésében az „az engedélyező hatóságtól” szövegrész helyébe az „a hatóságtól” szöveg,
k) 9. § (1) és (2) bekezdésében az „Az engedélyező hatóság” szövegrész helyébe az „A hatóság” szöveg
lép.

16. §  Hatályát veszti az R4.
a) 5. § (3) bekezdés c) pontja,
b) 5. § (5) bekezdése,
c) 6. §-a,
d) mellékletének I. pont 1.1.5. alpontja.

5. A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és 
eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 16/2014. 
(IV. 4.) NGM rendelet módosítása

17. §  A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, 
valamint a  nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: R5.) 2. alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A.  § (1) Az  NSZFH a  nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételének napjától számított minden ötödik 
évben megvizsgálja, hogy megvalósult-e képzés a  nyilvántartásban szereplő nyelvi programkövetelmény alapján 
készült képzési programok szerint.
(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti vizsgálat során az  NSZFH megállapítja, hogy a  nyilvántartásban szereplő 
nyelvi programkövetelmény alapján készült képzési programok szerint képzés nem valósult meg, a  nyelvi 
programkövetelményt – a vizsgálatot követő tíz napon belül – a nyilvántartásból törli.”

18. § (1) Az R5. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  Fktv. szerinti támogatott képzések esetén a  tanúsítvány megszerzésének feltétele valamennyi modul 
vonatkozásában a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán 
való részvétel és a képzést záró vizsga sikeres teljesítése.”

 (2) Az R5. 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A képzést záró vizsga, valamint a nyelvi képzésen való részvétel (1)–(6) bekezdésben nem szabályozott további 
követelményeit a felnőttképzést folytató intézmény a képzési programban határozza meg.”

19. §  Az R5. 2. § (1) bekezdés g) pontjában az „a nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló” szövegrész helyébe az „az 
Fktv. szerinti támogatott képzések esetén a nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló” szöveg lép.

20. §  Hatályát veszti az R5. 1. § (2) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

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

22. §  Az 1–2. és 4–5. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 43/2015. (XII. 30.) NGM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 
módosításáról

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

1. § (1) A  fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 3. § s) és t) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében]
„s) az  1.  mellékletben foglalt táblázat 15. sora alapján az  agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami 
támogatásokról szóló, a  2014-2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatások (a  továbbiakban: agrár- és 
erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások) 1.1.10.1. pontja szerinti tudástranszferhez 
és tájékoztatási tevékenységekhez támogatás,
t) az 1. mellékletben foglalt táblázat 15. sora alapján az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról 
szóló iránymutatások 1.1.10.2. pontja szerinti tanácsadási szolgáltatásokhoz támogatás,”
(nyújtható.)

 (2) A Rendelet 3. §-a a következő u)–v) ponttal egészül ki:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében]
„u) az  1.  mellékletben foglalt táblázat 15. sora alapján az  agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami 
támogatásokról szóló iránymutatások 1.1.9.  pontja szerinti mezőgazdasági termékek termelőinek 
a minőségrendszerekben való részvételéhez támogatás,
v) az 1. mellékletben foglalt táblázat 15. sora alapján az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról 
szóló iránymutatások 1.3.2. pontja szerinti, a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez 
támogatás”
(nyújtható.)

2. § (1) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 43a. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„43a. mezőgazdasági ágazat: a  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és 
forgalmazásával foglalkozó vállalkozások összessége,”

 (2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 46a. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„46a. minőségrendszer: az  agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 
(282) bekezdésében meghatározott rendszerek,”

 (3) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 51a. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„51a. promóciós intézkedés: olyan intézkedés, amelynek a  célja a  nyilvánosság tájékoztatása a  mezőgazdasági 
termékek jellemzőiről – így különösen a versenyek szervezéséről, a kereskedelmi vásárokon és közönségkapcsolati 
tevékenységekben való részvételről – tudományos ismeretterjesztés vagy tényszerű információk közzététele révén, 
vagy a gazdasági szereplők vagy fogyasztók promóciós kampányok keretében történő ösztönzése a szóban forgó 
mezőgazdasági termék megvásárlására;”

 (4) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(Az 1. melléklet 15. sorában szabályozott előirányzat végrehajtása során)
„f ) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatásokban,
g) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendeletben”
(foglalt fogalom-meghatározásokat is alkalmazni kell.)
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3. §  A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett
a) az 5–15., 17–20., valamint a 22. alcímek alapján nyújtott támogatások esetén a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét, illetve
b) a  23–26. alcímek alapján nyújtott támogatások esetén az  agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami 
támogatásokról szóló iránymutatások (71)  pontjában meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó 
támogatási kérelmét
a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.”

4. §  A Rendelet 5. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Ha – a 40/D. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott általános jellegű promóciós kampányok kivételével – 
a  23–26. alcímekben meghatározott támogatást nagyvállalkozások számára nyújtják, az  5.  § (5)  bekezdés 
b)  pontjában foglaltakon kívül az  ösztönző hatás feltétele, hogy az  agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami 
támogatásokról szóló iránymutatások (72)  pontja alapján a  támogatási kérelemben bemutatásra kerüljön 
a támogatás igénybevétele nélkül bekövetkező helyzet.”

5. §  A Rendelet 7. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(E fejezet alapján)
„h) a 23–26. alcímek szerinti támogatások esetén 2019. december 31-ig,”
(lehet támogatási döntést hozni.)

6. § (1) A Rendelet 40/A. § (2) bekezdés d) pontja a következő de) alponttal egészül ki:
(A támogatás keretében elszámolható:
A beruházásokhoz kapcsolódó demonstrációs projektek esetében:)
„de) kisebb léptékű demonstrációs projektek esetében megfelelően indokolt esetben támogatás nyújtható 
a demonstrációs projekthez kapcsolódóan felmerülő többletköltségekhez és elmaradt bevételhez kapcsolódóan is.”

 (2) A Rendelet 40/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (2) bekezdés a), c) pontjában és d) pont da)-dd) alpontjában meghatározott támogatásokat a tudástranszfert 
vagy a  tájékoztatási tevékenységet megvalósító szolgáltató számára kell kifizetni, ezen támogatások nem 
foglalhatnak magukban a  kedvezményezettek számára folyósított közvetlen kifizetéseket. A  (2)  bekezdés d)  pont 
de) pontjában meghatározott támogatást közvetlenül a kedvezményezettek számára kell kifizetni.”

 (3) A Rendelet 40/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A támogatásnak – objektív módon meghatározott feltételek mellett – az érintett területen működő valamennyi 
támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie. Ha a  tanácsadási szolgáltatást termelői csoportok 
vagy szervezetek nyújtják, a  szolgáltatáshoz való hozzáférésnek nem szabható feltételéül az  e  csoportokban 
vagy szervezetekben való tagság. A  tagsággal nem rendelkező személyek által az  érintett csoport vagy szervezet 
igazgatási költségeinek fedezése céljából fizetett hozzájárulás mértékének a  tanácsadási szolgáltatás nyújtásának 
költségeire kell korlátozódnia.”

7. §  A Rendelet 40/B. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A támogatás célja hozzásegíteni a mezőgazdasági ágazatban működő vállalkozásokat és a fiatal mezőgazdasági 
termelőket ahhoz, hogy tanácsadási szolgáltatásokat vegyenek igénybe vállalkozásuk, illetve valamely beruházásuk 
gazdasági és környezeti teljesítményének javítása, valamint éghajlatkímélőbbé és az  éghajlatváltozással szemben 
ellenállóbbá tétele érdekében.
(8) A  tanácsadás során a  tanácsadási szolgáltatások nyújtóinak tiszteletben kell tartaniuk a  közös agrárpolitika 
finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK, a  2799/98/EK, a  814/2000/EK, 
az  1290/2005/EK és a  485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 
17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13.  cikk (2)  bekezdésében említett titoktartási 
kötelezettségeket.”
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8. §  A Rendelet II. Fejezete a következő 25. és 26. alcímmel egészül ki:
„25. A  mezőgazdasági termékek termelőinek a  minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott 
támogatás
40/C. § (1) A mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatást 
(ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) kizárólag elsődleges mezőgazdasági termelést végző 
kedvezményezettek vehetnek igénybe.
(2) A támogatás keretében elszámolható
a) az  aktív mezőgazdasági termelőnek minősülő kedvezményezett minőségrendszerekhez való csatlakozásának 
költségei;
b) a minőségrendszerekre vonatkozó, uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján az illetékes hatóságok által vagy az ő 
nevükben végrehajtott kötelező ellenőrzési intézkedések költségei;
c) a  piackutatási tevékenységek, a  terméktervezés és termékfejlesztés, valamint a  minőségrendszerek 
elismertetésére irányuló kérelmek elkészítésének költsége.
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott támogatás nem nyújtható a kedvezményezettek által végzett 
ellenőrzés költségeihez kapcsolódóan, vagy ha az  európai uniós jogi aktusok a  díjak tényleges mértékének 
meghatározása nélkül úgy rendelkeznek, hogy az ellenőrzéssel kapcsolatos költségeket a mezőgazdasági termékek 
termelőinek vagy azok csoportjainak kell viselniük.
(4) A támogatásnak – objektív módon meghatározott feltételek mellett – az érintett területen működő valamennyi 
támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.
(5) Nem nyújthatók közvetlen kifizetések a  kedvezményezettek számára. A  kifizetéseket az  ellenőrzési 
intézkedésekért felelős szerv, a kutatási szolgáltató vagy a tanácsadási szolgáltató számára kell kifizetni.
(6) Támogatás
a) a  borok esetében a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a  922/72/EGK, a  234/79/EK, 
az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 92–111. cikke,
b) a  mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c) az  ökológiai termelés és az  ökológiai termékek címkézése esetén az  ökológiai termelésről és az  ökológiai 
termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-ai 834/2007/EK 
tanácsi rendelet,
d) a  szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet,
e) az  ízesített borászati termékek esetében az  ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az  1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti minőségrendszerekben való részvétel esetén nyújtható.
(7) A (6) bekezdés b) pontjától eltérően a mezőgazdasági termékre vonatkozó minőségrendszerben való részvétel 
akkor is támogatható, ha
a) az előállított termék egyedi jellege visszavezethető
aa) a mezőgazdasági termék sajátos jellemzőjére,
ab) sajátos gazdálkodási vagy termelési módszerre vagy
ac) arra, hogy a mezőgazdasági termék minősége jelentősen felülmúlja a köz-, az állat- vagy a növényegészségügy, 
az  állatjólét vagy a  környezetvédelem vonatkozásában az  árukra vonatkozó kereskedelmi előírások szerint 
megkövetelt minőséget,
b) a minőségrendszer valamennyi termelő számára elérhető,
c) a  minőségrendszer a  mezőgazdasági termékre vonatkozó, kötelező termékleírást tartalmazza és az  ennek való 
megfelelést hatóság vagy független ellenőrző szerv ellenőrzi és
d) a minőségrendszer átlátható és teljes mértékben biztosítja a mezőgazdasági termék nyomon követhetőségét.
(8) Támogatás nyújtható olyan önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszer vonatkozásában is, amely 
megfelel a  mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek önkéntes tanúsítási rendszereivel kapcsolatos bevált 
gyakorlatokra vonatkozó európai uniós iránymutatásokról szóló bizottsági közleményben (HL C 341, 2010.12.16.) 
meghatározott követelményeknek.
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(9) A  (2)  bekezdés a)  pontjában említett támogatás legfeljebb ötéves időszakon át nyújtható, és az  összege 
kedvezményezettenként és évente legfeljebb 3000 euró lehet. A  támogatás évente nyújtott ösztönző kifizetés 
formájában valósul meg, amelynek a  szintjét a  minőségrendszerekben való részvételből eredő állandó költségek 
szintje alapján kell megállapítani. A (2) bekezdés b) és c) pontjában említett támogatások mértéke nem haladhatja 
meg a ténylegesen felmerülő költségek 100%-át.
26. Mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás
40/D.  § (1) A  mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatást (ezen alcím 
alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) a  mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő kedvezményezettek 
vehetik igénybe.
(2) A támogatás keretében elszámolható
a) a  kkv-nek minősülő kedvezményezettek vonatkozásban a  versenyek, kereskedelmi vásárok és kiállítások 
szervezésével és az  azokon való részvétellel kapcsolatos alábbi költségek, feltéve, hogy a  támogatás – objektív 
módon meghatározott feltételek mellett – elérhető az érintett területen működő valamennyi jogosult számára:
aa) részvételi díjak;
ab) útiköltség és az állatok szállításának költségei;
ac) az eseményt hirdető kiadványok és honlapok költségei;
ad) helyiségek és standok bérleti díja, valamint a standok felállításának és lebontásának költségei;
ae) jelképes díjak, versenydíjanként és győztesenként legfeljebb 1000 euró értékben, amely – a  díj kiosztásának 
igazolását követően – a  promóciós intézkedések végrehajtójának is kifizethető, feltéve, ha a  díjat ténylegesen 
kiosztották;
b) az egy adott régióban működő vagy egy adott terméket előállító termelőket tényszerű információk közzététele 
útján ismertető, a  nyomtatott és az  elektronikus médiában megjelenő kiadványok, illetve honlapok, továbbá 
az  elektronikus médiában, rádióban vagy televízióban megjelenő anyagok költségei azzal a  feltétellel, hogy 
a  közzétett információk részrehajlástól mentesek és valamennyi termelő azonos feltételekkel kerülhet be 
az ismertető anyagba;
c) a tudományos ismeretek és tényszerű információk terjesztésének költségei:
ca) más tagállamokból és harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek előtt nyitva álló 
minőségrendszerek;
cb) generikus mezőgazdasági termékek és táplálkozástani előnyeik, valamint ajánlott felhasználásuk;
d) a  médiában vagy kiskereskedelmi egységekben szervezett célzott fogyasztói promóciós kampányok, valamint 
a közvetlenül a fogyasztóknak kiosztott promóciós anyagok költségei.
(3) A  támogatási intenzitás nem haladhatja meg a  (2)  bekezdés a)-c)  pontjában meghatározott elszámolható 
költségek 100%-át.
(4) A  (2)  bekezdés d)  pontjában említett, minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékekre összpontosító 
promóciós kampányok támogatási intenzitása nem haladhatja meg a kampány elszámolható költségeinek 50%-át. 
Ha az adott ágazat legalább 50%-ban hozzájárul a költségekhez, akkor a hozzájárulás formájától – így különleges 
adók – függetlenül a  támogatási intenzitás elérheti a  100%-ot is. A  (2)  bekezdés d)  pontjában meghatározott 
általános jellegű promóciós kampányok támogatási intenzitása az elszámolható költségek 100%-áig terjedhet.
(5) A  támogatás természetben vagy a  kedvezményezettnél ténylegesen felmerült költségek visszatérítésének 
formájában nyújtható.
(6) Természetben nyújtott támogatás esetében a  támogatás keretében nem nyújthatók közvetlen kifizetések 
a kedvezményezettek számára, és azt a promóciós intézkedések végrehajtója számára kell kifizetni.
(7) A  (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott támogatások kedvezményezettjei kizárólag kkv-k, a  (2)  bekezdés 
b)–d) pontjában meghatározott támogatások kedvezményezettjei kkv-k és nagyvállalkozások is lehetnek.
(8) Az  5 millió euró összegnek megfelelő forintösszeget meghaladó éves költségvetéssel rendelkező promóciós 
kampányokat az  agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatásoknak 
megfelelően egyedileg kell bejelenteni.
(9) A  promóciós intézkedésnek a  minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékekre kell összpontosítania, vagy 
általános jellegűnek kell lennie, és az érintett terméktípus valamennyi termelőjének javát kell szolgálnia.
(10) A  promóciós intézkedésnek meg kell felelnie a  fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, 
az  1924/2006/EK és az  1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a  87/250/EGK 
bizottsági irányelv, a  90/496/EGK tanácsi irányelv, az  1999/10/EK bizottsági irányelv, a  2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a  2002/67/EK és a  2008/5/EK bizottsági irányelv és a  608/2004/EK bizottsági 
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rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
7. cikkének és a vonatkozó egyedi címkézési szabályoknak.
(11) A  (2)  bekezdés c)  pontjában említett promóciós tevékenységek és a  (2)  bekezdés d)  pontjában említett 
promóciós kampányok, és különösen az  általános jellegű, az  érintett terméktípus valamennyi termelőjének 
javát szolgáló promóciós tevékenységek során nem említhető meg semmilyen konkrét vállalat, márkanév vagy 
származás. A (2) bekezdés d) pontjában említett promóciós kampányokat nem lehet egy vagy több konkrét vállalat 
termékeire szűkíteni.
(12) A  (11)  bekezdésben meghatározott, származásra való hivatkozás korlátozása nem vonatkozik a  (2)  bekezdés 
c) és d)  pontjában említett azon promóciós tevékenységekre és promóciós kampányokra, amelyek a  40/C.  §  
(6)–(8) bekezdése szerinti minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékekre összpontosítanak, és amennyiben
a) a  promóciós tevékenység az  Európai Unió által elismert elnevezésekre összpontosít, feltéve, hogy a  hivatkozás 
pontosan megegyezik az Európai Unió által bejegyzett hivatkozással;
b) a tevékenység az Európai Unió által elismert elnevezéseken alapuló minőségrendszertől eltérő minőségrendszer 
hatálya alá tartozó termékekre irányul, feltéve, hogy az az üzenetben másodlagos.
(13) A promóciós tevékenység célja, hogy
a) tájékoztassa a nyilvánosságot a mezőgazdasági termékek jellemzőiről, vagy
b) a  gazdasági szereplőket vagy fogyasztókat promóciós kampányok keretében a  szóban forgó mezőgazdasági 
termék megvásárlására ösztönözze.
(14) Promóciós intézkedéseket termelői csoportok vagy más szervezetek is végrehajthatnak, méretüktől 
függetlenül. Ha a  promóciós intézkedést termelői csoportok vagy más szervezetek hajtják végre, a  részvételnek 
nem szabható feltételéül az e csoportokban vagy szervezetekben való tagság, és az érintett csoport vagy szervezet 
adminisztrációs költségeihez történő hozzájárulás mértékének a promóciós intézkedés végrehajtásának költségeire 
kell korlátozódnia.”

9. §  A Rendelet a következő 42. §-sal egészül ki:
„42.  § E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.)  
NGM rendelet módosításáról szóló 43/2015. (XII. 30.) NGM rendelettel (a  továbbiakban: MódR.) megállapított 
rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését követően hozott támogatási döntések tekintetében kell alkalmazni.”

10. §  A Rendelet 43. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„j) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló, a 2014–2020 időszakra vonatkozó európai 
uniós iránymutatások”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

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

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

13. §  Ez  a  rendelet az  agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló, a 2014–2020 időszakra 
vonatkozó európai uniós iránymutatások hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 43/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

(Áht. Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcso
port név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának 

módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 
módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

12b 356084
Az előirányzat célja a 2007-2013-as operatív programok lezárásával 
összefüggésben felmerült kiadások finanszírozása a regionális 
fejlesztési ügynökségek részére. 

gazdasági társaság egyedi döntés útján előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

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

- - -

12c 352240

Az előirányzat célja: 
a)  a szakképzési rendszer átalakítával összefüggő kiadások,
b) Szakképzési Centrumokhoz kapcsolódó felújítás, fejlesztés, 
beruházás 
támogatása.

gazdasági társaság, költségvetési szerv, önkormányzat, központi 
kezelésű előirányzat

egyedi döntés, előirányzat-
átcsoportosítás útján előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

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

- igénybe vehető -

"

Operatív programok végrehajtásával 
összefüggő feladatok

"

Szakképzési rendszer átalakításával 
kapcsolatos kiadások

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 12b-12c  sorral egészül ki:
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A nemzetgazdasági miniszter 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelete
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (3)  bekezdés 6.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) 
NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. alcíme a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § A  költségvetési szervek alapító okiratának és a  költségvetési szervnek nem minősülő törzskönyvi jogi 
személyek létesítő okiratának az  e  rendeletnek a  kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII.  30.) 
NGM rendelettel megállapított rendelkezéseire tekintettel szükséges módosítását 2016. március 1-jéig kell 
végrehajtani.”

2. §  Az R.
1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint,
3. 3. melléklete a 3. melléklet szerint,
4. 4. melléklete a 4. melléklet szerint
módosul.

3. §  Az R.
1. 1. §-ában a „továbbá törvény” szövegrész helyébe a „továbbá jogszabály” szöveg,
2. 2.  § (1)  bekezdésében a  „(2)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével” szövegrész helyébe 

a „(2) bekezdésben meghatározott kivétellel” szöveg,
3. 2. § (2) bekezdésében a „feltüntetni:” szövegrész helyébe a „feltüntetni” szöveg,
4. 3.  § (1)  bekezdésében az  „Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 

(a  továbbiakban: Áhsz.) 3.  § (2)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az  „A” szöveg, a  „számolják el” 
szövegrész helyébe a „kell elszámolni” szöveg,

5. 7. § (1) bekezdésében az „az Áhsz. 3. § (3) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
6. 10. § (2) bekezdésében a „használni.” szövegrész helyébe a „használni. Az államháztartás szakágazati rendjét 

az 5. melléklet határozza meg.” szöveg,
7. 10. § (4) bekezdésében az „olyan” szövegrész helyébe az „az olyan” szöveg,
8. 2.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat C:12, C:14, C:19 mezőjében, 4.  pontjában foglalt táblázat C:116 

mezőjében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „minisztérium: 011120” szöveg,
9. 2.  melléklet 4.  pontjában foglalt táblázat C:24 mezőjében az „FHT-ra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra (a továbbiakban: FHT)” szöveg,
10. 2.  melléklet 7.  pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében a „071220 funkciónál meghatározott” szövegrész 

helyébe a „071210 funkciónál meg nem határozott” szöveg,
11. 2.  melléklet 7.  pontjában foglalt táblázat C:24 mezőjében az  „E. Alapból” szövegrész helyébe 

az „Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap)” szöveg,
12. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat C:102 mezőjében a „védőnői” szövegrész helyébe a „0–18 éves korú 

gyermek védőnői” szöveg,
13. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat C:7 mezőjében a „nemzeti kisebbségi, etnikai” szövegrész helyébe 

a „nemzetiségi” szöveg,
14. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat C:105 mezőjében az „elhelyezése, étkeztetése (096030)” szövegrész 

helyébe az „elhelyezése és étkeztetése (096030 vagy 096015 funkciók)” szöveg,
15. 2.  melléklet 10.  pontjában foglalt táblázat C:61 mezőjében a „881011–881012 szakfeladatokon” szövegrész 

helyébe a „881011 szakfeladaton” szöveg,
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16. 2.  melléklet 90.  pontjában foglalt táblázat C:13 mezőjében a „kiadási előirányzatának” szövegrész helyébe 
a „kiadási előirányzatainak (ideértve a  likvid hiteleket is)” szöveg, a „költségvetési hiány” szövegrész helyébe 
a „központi költségvetés hiányának” szöveg

lép.

4. § (1) Hatályát veszti az R.
1. 1. melléklet 107014 pontja,
2. 1. melléklet 107054 pontja,
3. 1. melléklet 900070 pontja,
4. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 107., 108., 123. és 124. sora,
5. 2. melléklet 90. pontjában foglalt táblázat 14. és 15. sora.

 (2) Hatályát veszti az R.
1. 3. § (1) bekezdésében az „az államháztartás szervezetei” szövegrész,
2. 10. § (3) bekezdésében az „Az államháztartás szakágazati rendjét az 5. melléklet határozza meg.” szövegrész,
3. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat C:81 mezőjében a „minden” szövegrész,
4. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat C:52 mezőjében a „minden” szövegrészek,
5. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat C:61 mezőjében a „vagy demenciájuk” szövegrész.

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

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez
1. melléklet a …/… (……) NGM rendelethez 

1. Az R. 1. melléklet 0451 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„0451 Közúti közlekedés 
 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 

045120 Út, autópálya építése 
045130 Híd, alagút építése 
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
045180 Közúti járművontatás 
045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata” 

 
2. Az R. 1. melléklet 0722 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„0722 Szakosított orvosi szolgáltatások 
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 
072240 Járóbetegek egynapos ellátása 
072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása” 

 
3. Az R. 1. melléklet 0490 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„0490 Egyéb gazdasági ügyek 

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 
049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 
049030 Kéményseprő-ipari tevékenység” 

    
4. Az R. 1. melléklet 0860 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás 
 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás” 

    

5. Az R. 1. melléklet 0980 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„0980 Máshová be nem sorolt oktatás 

098010 Oktatás igazgatása 
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai 
098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai 
098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 
098040 Nemzetközi oktatási együttműködés” 
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6. Az R. 1. melléklet 1011 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„1011 Betegség 
 101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 

101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása 
101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása 
101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 
101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 
101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása 
101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása 
101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 
101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása 
101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére 
101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére 
101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása 
101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 
101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás) 
101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások” 

 
7. Az R. 1. melléklet 1012 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„1012 Fogyatékosság 
 101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 

101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 
101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása 
101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére 
101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása 
101216  Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások 
101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások 
101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, 

támogatások 
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, 

támogatások” 
 
8. Az R. 1. melléklet 1020 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„1020 Időskor, demens betegek 
 102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása 

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102025 Időskorúak átmeneti ellátása 
102026 Demens betegek átmeneti ellátása 
102031 Idősek nappali ellátása 
102032 Demens betegek nappali ellátása 
102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok” 
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9. Az R. 1. melléklet 1040 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„1040 Család és gyermekek 
 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások 

104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 
104020 Javítóintézeti ellátás 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
104043 Család és gyermekjóléti központ 
104044 Biztos Kezdet Gyerekház 
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
104052 Családtámogatások 
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok” 

 
10. Az R. 1. melléklet 1090 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„1090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai 
 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása 
109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok 
109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás”  
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2. melléklet a …/… (……) NGM rendelethez 

1. Az R. 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 107a. és 107b. sorral 
egészül ki: 
 ( A B C ) 

107a   045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
107b   Ide tartozik: 

- a kerékpárutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok 
ellátása. 

2. Az R. 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 113. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

113   Ide tartozik: 
- a közúti közlekedési eszközök önállóan, más funkciótól függetlenül 
végzett műszaki vizsgálatával összefüggő feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 712102 szakfeladaton el 
kell számolni. 

3. Az R. 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 138. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

138   Ide tartozik: 
- a vezetékes műsorelosztással, városi és kábeltelevíziós rendszerek 
üzemeltetésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 610001 szakfeladaton el 
kell számolni. 

4. Az R. 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 140. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

140   Ide tartozik: 
- a más funkcióba nem tartozó, államháztartáson kívüli szervezeteknek, 
lakosságnak nyújtott egyéb távközlési szolgáltatásokkal összefüggő 
feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 610002 szakfeladaton el 
kell számolni. 

 

5. Az R. 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 173-174. sorral egészül ki: 
 ( A B C ) 

173  049030 Kéményseprő-ipari tevékenység 
174   Ide tartozik: 

- a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvényben meghatározott 
kéményseprő-ipari tevékenységgel, szolgáltatással összefüggő feladatok 
ellátása. 

2. melléklet a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez
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Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 712210 szakfeladaton el 
kell számolni. 
Feladatmutató: az égéstermék-elvezető darabszáma.  

6. Az R. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

32   Ide tartozik: 
- a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és 
kertek sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek 
telepítésével, kiépítésével és kezelésével, gondozásával, 
- az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, 
úszómedencék, csatornák, 
vízforgatók szennyvízelvezető rendszerek) parkosításával, 
- a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítéssel, 
- a környezet- és természetvédelmi tájkertészettel és annak 
karbantartásával, 
- az arborétum-kultúrák kialakításával, gondozásával 
összefüggő feladatok ellátása. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a mezőgazdasági célú növénytermesztési szolgáltatások (042130). 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 813000 szakfeladaton el 
kell számolni. 

7. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

27   Ide tartozik: 
- a szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, 
fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos 
szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és terápiás 
háttérét igénylő szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862211, a 869031 vagy 
869032 szakfeladatokon el kell számolni. 

8. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 29. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

29   Ide tartozik: 
- a sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt 
készségeinek fejlesztésére szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli 
fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával, logopédiával, 
pszichológiai ellátással, foglalkoztatásterápiával, a 
gyógyászatisegédeszköz-ellátással, valamint ezek használatának a 
betanításával kapcsolatos összefüggő feladatok ellátása. 
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Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862212, a 869031 vagy 
869032 szakfeladatokon el kell számolni. 

9. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

31   Ide tartozik: 
- a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos 
szakorvosi gondozással, betegek felkutatásával összefüggő feladatok 
ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862213, a 869031 vagy 
869032 szakfeladatokon el kell számolni. 

10. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 33. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

33   Ide tartozik: 
- a beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátásával (pl. művese kezeléssel) 
összefüggő feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862214, a 869031 vagy 
869032 szakfeladatokon el kell számolni. 

11. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 38. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

38   Ide tartozik: 
- az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi 
alapellátással összefüggő feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862301, a 869031 vagy 
869032 szakfeladatokon el kell számolni. 

12. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 40. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

40   Ide tartozik: 
- a napi munkarenden kívül, sürgős esetben nyújtott fogorvosi ügyeleti 
ellátással összefüggő feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862302, a 869031 vagy 
869032 szakfeladatokon el kell számolni. 
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13. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

42   Ide tartozik: 
- a fogorvosi szakellátásokkal (szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, 
parodontológiával, gyermekfogászattal, iskolai fogászattal, fogászati 
röntgennel) összefüggő feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862303, a 869031 vagy 
869032 szakfeladatokon el kell számolni. 

14. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 47. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

47   Ide tartozik: 
- a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot 
javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának 
stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg 
környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való 
felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokkal összefüggő feladatok 
ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869020 szakfeladaton el 
kell számolni. 

15. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 53. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

53   Ide tartozik: 
- az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, 
mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátásával, illetve 
a beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi 
egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításával, valamint a szállítás 
közben végzett ellátással összefüggő feladatok ellátása. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás (072160). 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869034 szakfeladaton el 
kell számolni. 

16. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 55. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

55   Ide tartozik: 
- az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag 
engedélyezett humán-egészségügyi tevékenységként végzett fizikoterápiás 
szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. 
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Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869037 szakfeladaton el 
kell számolni. 

17. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 66. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

66   Ide tartozik: 
- a betegnek a lakóhelye közelében, általános fekvőbeteg-gyógyintézeti 
keretek között végzett egészségügyi ellátásával, valamint az egyes 
speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett 
feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-
szakellátásával összefüggő feladatok. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861011, a 869031 vagy 
869032 szakfeladatokon el kell számolni. 

18. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 68. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

68   Ide tartozik: 
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú 
ápolási idejű diagnosztikus, gyógykezelési vagy ápolási célú általános 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással összefüggő feladatok. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861021, a 869031 vagy 
869032 szakfeladatokon el kell számolni. 

19. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 70. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

70   Ide tartozik: 
- általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív 
közreműködésével megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló, a 
lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki egyensúly 
elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és 
ápolási tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, 
gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással, hidroterápiával 
összefüggő feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861031, a 869031 vagy 
869032 szakfeladatokon el kell számolni. 
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20. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 72. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

72   Ide tartozik: 
- a beteg legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli 
tartózkodását igénylő sebészeti beavatkozással összefüggő feladatok 
ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862220, a 869031 vagy 
869032 szakfeladatokon el kell számolni. 

21. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 77. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

77   Ide tartozik: 
- a betegnek szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett 
egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és 
terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő 
betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával összefüggő feladatok. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861012, a 869031 vagy 
869032 szakfeladatokon el kell számolni. 

22. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 79. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

79   Ide tartozik: 
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú 
ápolási idejű diagnosztikus, gyógykezelési vagy ápolási célú szakosított 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással összefüggő feladatok. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861022, a 869031 vagy 
869032 szakfeladatokon el kell számolni. 

23. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 81. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

81   Ide tartozik: 
- szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív 
közreműködésével megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló,  
a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki egyensúly 
elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és 
ápolási tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, 
gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással, hidroterápiával 
összefüggő feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861032, a 869031 vagy 
869032 szakfeladatokon el kell számolni. 
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24. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 87. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

87   Ide tartozik: 
- az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását,  
a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését,  
a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban 
történő részvételre való felkészítését szolgáló egészségügyi ápolási, 
gondozási feladatokkal összefüggő feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861040, a 869031 vagy 
869032 szakfeladatokon el kell számolni. 

25. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 89. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

89   Ide tartozik: 
- a terminális beteg testi, lelki ápolásával, gondozásával, életminőségének 
javításával, szenvedéseinek enyhítésével és emberi méltóságának  
a haláláig való megőrzésével kapcsolatos szolgáltatásokkal összefüggő 
feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861050, a 869031 vagy 
869032 szakfeladatokon el kell számolni. 

26. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 92. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

92   Ide tartozik: 
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi 
betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott 
egészségügyi alapellátásokkal összefüggő feladatok. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862231, a 869031 vagy 
869032 szakfeladatokon el kell számolni. 

27. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 94. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

94   Ide tartozik: 
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi 
betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott 
egészségügyi szakellátásokkal összefüggő feladatok. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862232, a 869031 vagy 
869032 szakfeladatokon el kell számolni. 
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28. Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 114. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

114   Ide tartozik: 
- a gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítására, illetve  
a vérkészítmények terápiás felhasználására irányuló egészségügyi és 
társadalmi tevékenységgel, a tartósan tárolható, átültetés céljára 
felhasználható szervek és szövetek szerv- és szövetbankban való 
tárolásával, valamint reprodukciós eljárás végzéséhez, illetve 
orvostudományi kutatás céljából adományozott ivarsejtek 
adományozásával, tárolásával, illetve a reprodukciós eljárás során testen 
kívül létrejött és be nem ültetett embrió adományozásával, tárolásával,  
az embrióletéttel összefüggő feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869036 szakfeladaton el 
kell számolni. 

29. Az R. 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 69. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

69   Ide tartozik: 
- a könyv, hangoskönyv, szótár, enciklopédia, atlasz, térkép, grafikai mű, 
brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék önálló, más funkciótól 
elkülönült kiadásával (beleértve a CD-ROM-on történő kiadást is) 
összefüggő feladatok ellátása. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- tankönyvellátás a köznevelésben, köznevelési intézményben,  
- tankönyv- és jegyzetellátás a felsőoktatásban (0941 funkciócsoport  

és 094210).  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 581100 szakfeladaton el 
kell számolni. 

30. Az R. 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 71. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

71   Ide tartozik: 
- a folyóirat, időszaki kiadvány, napilap, címtár, plakát, 
formanyomtatvány, reklámanyag, statisztikák papíralapú vagy on-line 
kiadásával összefüggő feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 581400 vagy 581900 
szakfeladatokon el kell számolni. 
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31. Az R. 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 105–106. sorai helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
 ( A B C ) 

105   086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 
106   Ide tartozik: 

- a más funkcióba nem sorolható, egyéb szabadidős szolgáltatással 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

32. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

 
 ( A B C ) 

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

 

33. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

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

34. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

16   Ide tartozik: 
- kizárólag a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nemzetiségi 
nevelési feladatokkal, 
 - a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi köznevelési 
intézménybe történő utaztatással 
összefüggő feladatok ellátása. 
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán nemzetiségi 
oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő) 
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35. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

27   Ide tartozik: 
- a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben 
az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező 
tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással,  
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű köznevelési intézménybe 
történő utaztatással 
összefüggő feladatok ellátása. 
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók létszáma 
tárgyév október 1-jén (fő) 

36. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 29. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

29   Ide tartozik: 
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény  
5-8. évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással, 
 - a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai 
köznevelési intézménybe történő utaztatással 
kapcsolatos feladatok ellátása. 
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán sajátos nevelési 
igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő) 

37. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

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

38. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 37. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

37   Ide tartozik: 
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s 
bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 855941szakfeladaton el 
kell számolni. 
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39. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 40. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

40   Ide tartozik: 
- a 9-12 (13). évfolyamon a tanulók nappali rendszerű, általános 
műveltségét megalapozó rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi 
vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő 
felkészítésével, 
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gimnáziumba történő 
utaztatással 
összefüggő szakmai feladatok ellátása. 
Feladatmutató: a gimnázium 9-12 (13). évfolyamán tanulók létszáma 
tárgyév október 1-jén (fő) 

40. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

42   Ide tartozik: 
- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásával 
összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással, 
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai 
gimnáziumba történő utaztatással 
 összefüggő feladatok ellátása. 
Feladatmutató: a gimnázium 9-12 (13). évfolyamán sajátos nevelési 
igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő) 

41. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 44. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

44   Ide tartozik: 
- kizárólag gimnáziumban történő nemzetiségi nevelési feladatok 
ellátásával,  
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi gimnáziumba 
történő utaztatással 
összefüggő feladatok ellátása. 
Feladatmutató: a gimnázium 9-12 (13). nemzetiségi oktatásban részt vevő 
tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő) 

42. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 46. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

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

43. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 48. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

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

44. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 50. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

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

45. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 60. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

60   Ide tartozik: 
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s 
bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 855942 szakfeladaton el 
kell számolni. 

46. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 65. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

65   Ide tartozik: 
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 4 szintű OKJ-s 
bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása. 
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Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 855943 szakfeladaton el 
kell számolni. 

47. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 68. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

68   Ide tartozik: 
- a felsőoktatási szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján  
a szakképzési programmal összefüggő feladatok ellátása. A felsőoktatási 
szakképzés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján állami 
elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények által hallgatói  
- valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján 
szakközépiskolák által tanulói - jogviszony keretében folyó olyan, az 
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést nyújtó 
szakképzés, amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek 
ismeretei legalább harminc, legfeljebb hatvan kreditpont értékben 
beszámíthatók az azonos képzési területhez tartozó alapfokozatot adó 
képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog 
valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét szakképzésági besorolás 
szerint a 854121 – 854139  szakfeladatokon el kell számolni.  
Feladatmutató: felsőoktatási szakképzésben részt vevők száma tárgyév 
október 30-án (fő) 

48. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 70. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

70   Ide tartozik: 
- a felsőoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével 
összefüggő feladatok ellátása. A szakirányú továbbképzés a nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező 
felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési 
engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett,  
a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében indított, az alap- vagy  
a mesterfokozatot követően további szakirányú szakképzettség 
megszerzésére felkészítő olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében 
legalább hatvan, legfeljebb százhúsz kreditet kell teljesíteni és a képzési 
idő legalább két, legfeljebb négy félév. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 854161 szakfeladaton el 
kell számolni. 
Feladatmutató: szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók száma 
tárgyév október 30-án (fő) 
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49. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 72. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

72   Ide tartozik: 
- az Eütv. 115. § és 116. §-a által meghatározott, és speciális jellege miatt 
más funkcióba be nem sorolható, egészségügyi ágazati szakmai képzések, 
melyek célja a képzési fokoknak és szinteknek megfelelő elméleti és 
gyakorlati szakmai ismeretek nyújtása, szinten tartása és fejlesztése  
a tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek 
megfelelően. Idetartoznak különösen az egészségügyi szakirányú szakmai 
képzéssel, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzéssel, 
egészségügyi szakmai továbbképzéssel és az egészségügyi szakirányú 
szakmai továbbképzéssel összefüggő feladatok. A funkciót csak az 
Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ, az orvostudományi 
egyetemek, valamint azok az egészségügyi szolgáltatók használhatják, 
melyek a 2010-ben induló új típusú szakképzés keretében 
közalkalmazottakat foglalkoztatnak. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét 854162 szakfeladaton el kell 
számolni. 
Feladatmutató: egészségügyi szakmai képzésben részt vevők száma 
tárgyév október 30-án (fő) 

50. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 74. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 ( A B C ) 

74   Ide tartozik: 
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 5 szintű OKJ-s 
bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 855944 szakfeladaton el 
kell számolni. 

51. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 87. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 ( A B C ) 
87   Ide tartozik: 

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 6 szintű OKJ-s 
bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 855945 szakfeladaton el 
kell számolni. 
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52. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 113. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

( A B C ) 
113  Ide tartozik: 

- a pedagógiai szakszolgálat által ellátott, a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
szerinti szakértői bizottsági tevékenység, a nevelési tanácsadás, a logopédiai 
ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, a konduktív pedagógiai 
ellátás, a gyógytestnevelés, az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,  
a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásával kapcsolatos szakmai 
feladatainak ellátása 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai (098023). 

 

53.  Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 115. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

( A B C ) 
115  Ide tartozik: 

- a pedagógiai szakszolgálat által ellátott, a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
szerinti szakértői bizottsági tevékenység, a nevelési tanácsadás, a logopédiai 
ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, a konduktív pedagógiai 
ellátás, a gyógytestnevelés, az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,  
a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásával kapcsolatos 
működtetési feladatainak ellátása. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai (098024). 

 

54. Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat a következő 115a-115d. sorral egészül 
ki: 

115a  098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai 
115b   Ide tartozik: 

- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás, gondozás és  
a fejlesztő nevelés szakmai feladatainak ellátása. 

115c  098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai 
115d   Ide tartozik: 

- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás, gondozás és  
a fejlesztő nevelés működtetési feladatainak ellátása. 

55. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 ( A B C ) 
3   Ide tartozik: 

- az idősek otthonában ápolással, az utógondozással, lábadozó beteg 
intézeti ápolásával, szeretetotthoni ellátással, ápolással, bentlakásos 
ápolással összefüggő feladatok ellátása. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az egészségügyi szintű házi ápolás, 
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- ellátás idősek otthonában ápolás nélkül vagy minimális ápolási ellátással, 
- a pszichiátriai beteg bentlakásos ellátásai (101121, 101123 és 101125 
funkciók) 
- a szenvedélybetegek bentlakásos ellátásai (101122, 101124 és 101126 
funkciók). 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

56.  Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 ( A B C ) 
5   Ide tartozik: 

- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására 
segítséggel sem képes, nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti 
kezelést nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg tartós bentlakásos 
ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872001 szakfeladatokon el 
kell számolni.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 

- a pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása (101125) 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

57. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép:  

 ( A B C ) 
9   Ide tartozik: 

- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét 
betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, 
illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak 
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872005 szakfeladaton el 
kell számolni. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonban történő ellátása 
(101125) 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

58. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 11a–11d. sorral egészül 
ki: 

 ( A B C ) 
11a  101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása 
11b   Ide tartozik: 

- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét 
betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, 
illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával 
kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
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Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872003 szakfeladaton el 
kell számolni. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakása ellátása (101123). 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

11c  101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása 
11d   Ide tartozik: 

- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét 
betöltött szenvedély-beteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve 
helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos 
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872004 szakfeladaton el 
kell számolni. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása (101124). 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

59. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 34. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 ( A B C ) 
34   Ide tartozik: 

- a kiskorú és felnőtt fogyatékos személyek (akiknek oktatására, 
képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között 
van lehetőség) tartós bentlakásos ellátásával, ezek támogatásával 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873021 szakfeladatokon el 
kell számolni. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása (101216) 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

60. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 ( A B C ) 
36   Ide tartozik: 

- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, fogyatékos, 
valamint mozgás-, illetve 
látássérült személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve 
helyreállítását szolgáló rehabilitációs ellátásával, valamint 
- a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással és 
ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873024 és 873029 
szakfeladatokon el kell számolni. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
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- fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

61. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 40a–40d sorral egészül 
ki: 

 ( A B C ) 
40a   101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása 
40b   Ide tartozik: 

- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy egyéni 
fejlesztési eredmények alapján, 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban 
történő, teljes körű ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873022 szakfeladaton el 
kell számolni. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása (101216).  
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

40c  101216  Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 
40d   Ide tartozik: 

- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy gondozási terv 
és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban az önálló 
életvitel megteremtése érdekében történő, életkorának, egészségi 
állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873023 szakfeladaton kell 
elszámolni.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása (101215). 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

62. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 53. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 ( A B C ) 
53  1020 Időskor, demens betegek 

63. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 56-59. sorai helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

 ( A B C ) 
56  102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
57   Ide tartozik: 

- az az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga 
ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát 
meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken 
alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-
gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 
személy tartós ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, 
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kifizetések teljesítése. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873011 szakfeladaton kell 
elszámolni. 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

58  102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
59   Ide tartozik: 

- a demens beteg (az a személy, akinél jogszabályban meghatározott 
szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet 
állapított meg) külön gondozási egységben vagy csoportban történő tartós 
bentlakásos ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873013 szakfeladatokon 
kell elszámolni. 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

64. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 59a–59d. sorral egészül 
ki: 

 ( A B C ) 
59a   102025 Időskorúak átmeneti ellátása 
59b   Ide tartozik: 

- az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen 
gondoskodni nem képes időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, 
átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával összefüggő 
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873012 szakfeladatot kell 
elszámolni. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- demens betegek átmenteti ellátása (102024) 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

59c   102026 Demens betegek átmeneti ellátása 
59d   Ide tartozik: 

- az önmagukról betegségük miatt otthonukban időlegesen gondoskodni 
nem képes demens személyek legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti 
jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok 
ellátása, kifizetések teljesítése. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873014 szakfeladatot kell 
elszámolni. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- időskorú személyek átmeneti ellátása (102023). 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 
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65. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 60. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 ( A B C ) 
60   102031 Idősek nappali ellátása 

66. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 61a. és 61b. sorral 
egészül ki: 

 ( A B C ) 
61a   102032 Demens betegek nappali ellátása 
61b   Ide tartozik:  

- a demenciájuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 
önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi 
napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok 
ellátása, kifizetések teljesítése. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 881012 szakfeladaton kell 
elszámolni. 

67. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 71. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 ( A B C ) 
71   Ide tartozik: 

- a bentlakásos (hetes) bölcsődében elhelyezettek ellátásával, 
- a gyermekotthonban, a lakásotthonban és a gyermekotthon speciális 
csoportjában elhelyezettek, valamint a gyermekotthon, lakásotthon külső 
férőhelyén elhelyezettek ellátásával, 
- a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban elhelyezettek, 
valamint a speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon külső férőhelyén 
elhelyezettek ellátásával, 
- a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban 
elhelyezettek, valamint a különleges gyermekotthon, különleges 
lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával, 
- az utógondozó otthonban, valamint az utógondozó otthon külső 
férőhelyén elhelyezettek ellátásával5összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879011-879015 
szakfeladatokon kell elszámolni. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása (104013). 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 
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68. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 73a. és 73b. sorral 
egészül ki: 

 ( A B C ) 
73a   104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 
73b   Ide tartozik: 

- a nevelőszülőnél, valamint nevelőszülői hálózat külső férőhelyén 
elhelyezett gyermekek ellátásával összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879016 szakfeladatokon el 
kell számolni. 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

69. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 77. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 ( A B C ) 
77   Ide tartozik: 

- a családi napközibe felvettek ellátásával, a házi gyermekfelügyeletben 
részesülők ellátásával, a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni 
ellátásokkal, valamint 
- a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az 
időszakos gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, baba-mama klubbal, 
játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő 
szolgáltatással 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem itt kell elszámolni: 
- a bölcsődei ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátását (104031) 
- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott 
tevékenységek tekintetében 889102 szakfeladatokon kell elszámolni. 
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

70. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 77/A–77/D. sora helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

 ( A B C ) 
77a   104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 
77b   Ide tartozik: 

- a bölcsődei feladatok ellátásával, valamint 
- a bölcsőde alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos 
gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, baba-mama klubbal, 
játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő 
szolgáltatással 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem itt kell elszámolni: 
- a bölcsődei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok bevételeit és 
kiadásait (104035). 
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Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott 
tevékenységek tekintetében 889101 szakfeladatokon kell elszámolni. 
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

77c  104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében 
77d   Ide tartozik: 

- a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében 
elhelyezett gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő 
feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889103 szakfeladaton kell 
elszámolni.  
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

71. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 77e–77h sorral egészül 
ki: 

 ( A B C ) 
77e   104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 
77f   Ide tartozik: 

- a bölcsődei ellátással, a családi napközibe felvettek ellátásával, a házi 
gyermekfelügyeletben részesülők ellátásával, a Gyvt. hatálya alá tartozó 
alternatív napközbeni ellátásokkal, valamint 
- a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott 
szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, 
baba-mama klubbal, játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más 
gyermeknevelő szolgáltatással 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562917 szakfeladaton kell 
elszámolni. 

77g  104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
77h   Ide tartozik: 

- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének 
biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562918 szakfeladaton el 
kell számolni. 
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

72. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 80. és 81. sora helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

 ( A B C ) 
80   104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 
81   Ide tartozik: 

- a Gyvt. -ben a család- és gyermekjóléti szolgálat alcím alatt 
meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, valamint a 
családsegítés Szt. szerinti feladatok ellátás összefüggő feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
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önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott 
tevékenységek tekintetében a 889201-889205 és 889924 szakfeladatokon 
kell elszámolni. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- biztos kezdet gyerekházhoz kapcsolódó tevékenységek (104044). 

73. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 81a–81d sorral egészül 
ki: 

 ( A B C ) 
81a   104043 Család és gyermekjóléti központ 
81b   Ide tartozik: 

- a Gyvt.-ben a család-és gyermekjóléti központ alcím alatt meghatározott, 
a Gyvt. és Szt. szerinti általános szolgáltatási feladatokon túlmenő, a járás 
egészére vonatkozó feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott 
tevékenységek tekintetében a 889201-889205 és 889924 szakfeladatokon 
el kell számolni. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a biztos kezdet gyerekházhoz kapcsolódó feladatok ellátása (104044) 
- a központ által ellátott általános család és gyermekjóléti szolgáltatások 
(104042) 

81c  104044 Biztos Kezdet Gyerekház 
81d   Ide tartozik: 

- a Gyvt. által meghatározott Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásokkal 
kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 
Nem itt kell elszámolni: 
- a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokat (104042 és 
104043). 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889207 szakfeladaton el 
kell számolni. 
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

74. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 120. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 ( A B C ) 
120   Ide tartozik: 

- a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, 
alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az 
ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való 
közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve 
azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi 
segítségnyújtással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889922 szakfeladaton el 
kell számolni. 
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 
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75. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 122. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 ( A B C ) 
122   Ide tartozik: 

- a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 
rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek 
részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek 
elhárítása céljából nyújtott ellátással összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889923 szakfeladaton el 
kell számolni. 
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

 

76. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 126. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 ( A B C ) 
126   Ide tartozik: 

- az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi 
lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az 
alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek 
teljesítésének céljából jogszabályban meghatározott feltételekkel 
működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889928 szakfeladaton el 
kell számolni. 
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

77. Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 142a. és 142b. sorral 
egészül ki: 

 ( A B C ) 
142a   109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok 
142b   Ide tartozik: 

- a természetes személyek adósságrendezésével összefüggő feladatok 
ellátása, kifizetések teljesítése. 

78. Az R. 2. melléklet 90. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 ( A B C ) 
3   Ide tartozik: 

- a központi költségvetés előirányzatainak államháztartáson kívülről 
származó, funkcióba nem sorolható bevételei elszámolása. Ezen funkción 
kizárólag a központi költségvetést megillető adóbevételeket, járulékokat 
lehet elszámolni, illetve az azokhoz kapcsolódó visszafizetési 
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kötelezettségeket. 
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a központi előirányzatok államháztartáson belülről származó 
bevételeinek elszámolása. 

79. Az R. 2. melléklet 90. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 ( A B C ) 
5   Ide tartozik: 

- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem 
sorolható bevételeinek elszámolása. Ezen funkción kizárólag a helyi 
önkormányzatok költségvetését megillető adóbevételeket, járulékokat 
lehet elszámolni, illetve az azokhoz kapcsolódó visszafizetési 
kötelezettségeket. 
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi 
költségvetéssel, 
- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba 
sorolható bevételei. 
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3. melléklet a …/… (……) NGM rendelethez 

1. Az R. 3. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. VENDÉGLÁTÁS, ÉTKEZTETÉS 
 
551000 Szállodai szolgáltatás 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás 
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás köznevelésben tanulók számára 
559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára 
559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára 
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 
559092 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése 
559093 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése 
559094 Vendégszállás üzemeltetése 
561000 Éttermi vendéglátás 
562100 Rendezvényi étkeztetés 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése 
562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562918 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás” 
 
2. Az R. 3. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8. SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG 

692001 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás 
692002 Könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
700000 Üzletvezetés, vezetői tanácsadás 
711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezően végzett műszaki 
vizsgálat, elemzés 

712101 Mérőeszközök hitelesítése 
712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata 
712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata 
712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok 
712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és 
berendezések megfelelőségének vizsgálata és tanúsítása 
712106 Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos ellenőrző vizsgálatok 
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés 

Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés 
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés 
712202 Nemesfémvizsgálat 
712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat 

3. melléklet a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez
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712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata 
712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés 
712210 Kéményseprő-ipari tevékenység 

Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 
721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás 
721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás 
721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés 
721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás 
721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás 
721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés 
721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás 
721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás 
721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés 
721200 Génmegőrzés, fajtavédelem 

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
721911 Matematikai alapkutatás 
721912 Matematikai alkalmazott kutatás 
721913 Matematikai kísérleti fejlesztés 
721921 Orvostudományi alapkutatás 
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás 
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés 
721931 Agrártudományi alapkutatás 
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás 
721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés 
721941 Biológiai alapkutatás 
721942 Biológiai alkalmazott kutatás 
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés 
721951 Kémiai alapkutatás 
721952 Kémiai alkalmazott kutatás 
721953 Kémiai kísérleti fejlesztés 
721961 Földtudományi alapkutatás 
721962 Földtudományi alkalmazott kutatás 
721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés 
721971 Műszaki tudományi alapkutatás 
721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás 
721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés 
721981 Fizikai alapkutatás 
721982 Fizikai alkalmazott kutatás 
721983 Fizikai kísérleti fejlesztés 

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
722011 Gazdaságtudományi alapkutatás 
722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás 
722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés 
722014 Jog- és államtudományi alapkutatás 
722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás 
722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés 
722017 Szociológiai alapkutatás 
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás 
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722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés 
722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás 
722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás 
722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés 
722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás 
722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás 
722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés 
722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás 
722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás 
722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés 

Reklám, piackutatás 
730000 Reklám, piackutatás 

Szakigazgatást támogató és egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
749010 Igazságügyi szakértői tevékenység 
749020 Meteorológiai szolgáltatás 
749032 Minőségbiztosítási tevékenység 
749033 Rendszertanúsítás 
749034 Akkreditációs tevékenység 
749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység” 

3. Az R. 3. melléklet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„15. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása 
872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása 
872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása 
872003 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 
872004 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 
872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása 
872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása 
872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 
872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása 
872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása 

Időskorúak bentlakásos szociális ellátása 
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873012 Időskorúak átmeneti ellátása 
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 
873014 Demens betegek átmeneti ellátása 
873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 

Fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátása 
873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása 
873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 
873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása 
873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása 
873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása 
873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás 
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Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás 
879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás 
879012 Gyermekotthoni ellátás 
879013 Speciális gyermekotthoni ellátás 
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás 
879015 Utógondozó otthoni ellátás 
879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 
879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása 

Egyéb szociális ellátás bentlakással 
879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása 
879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben 
879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen 
879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása 

Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben 
881011 Idősek nappali ellátása 
881012 Demens betegek nappali ellátása 
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

Gyermekek napközbeni ellátása 
889101 Bölcsődei ellátás 
889102 Családi napközi 
889103 Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogyatékosok nappali intézményében 

Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889202 Kórházi szociális munka 
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka 
889204 Kapcsolattartási ügyelet 
889205 Iskolai szociális munka 
889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
889207 Biztos Kezdet Gyerekház 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása 
889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása  

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
889913 Nappali melegedő 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889925 Támogató szolgáltatás 
889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) 
889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
889929 Utcai szociális munka” 
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4. melléklet a …/… (……) NGM rendelethez 

1. Az R. 4. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép:  

( A B)  
7 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás köznevelésben tanulók számára 
 

2. Az R. 4. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

( A B)  

27 
 Itt kell elszámolni: 

- a köznevelésben tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében 
biztosított étkezés önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

 
3. Az R. 4. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 29. sora helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
( A B)  

29 
 Itt kell elszámolni: 

- a köznevelésben részt vevő tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátása keretében 
biztosított étkeztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

 
4. Az R. 4. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 35a és 35b sorral egészül 

ki: 

( A B)  
35a 562918 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

35b 

 Itt kell elszámolni: 
- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének 
biztosításának ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű 
bevételt. 

5. Az R. 4. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat a következő 34a–34b. sorral egészül ki: 
( A B C ) 

34a   712210 Kéményseprő-ipari tevékenység 

34b 

  Itt kell elszámolni: 
- a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvényben meghatározott 
kéményseprő-ipari tevékenységgel, szolgáltatással összefüggő feladatok 
ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

 

6. Az R. 4. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

( A B C ) 

3 

  Itt kell elszámolni: 
- a szakképzési kerettantervekről szóló NGM rendeletben meghatározott 
időkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem 
kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett gyakorlati 
oktatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

4. melléklet a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez
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7. Az R. 4. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat a következő 26a. és 26b. sorral egészül 
ki:  

 ( A B C ) 
26a  873014 Demens betegek átmeneti ellátása 

26b 

 Itt kell elszámolni: 
- a demens betegek otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes időskorúak 
legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával 
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

8. Az R. 4. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat 87/A. és 87/B. sora helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 

 ( A B C ) 

87a  889103 Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali 
intézményében 

87b 

 Itt kell elszámolni: 
- a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett 
gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

9. Az R. 4. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat a következő 100a. és 100b. sorral 
egészül ki:  

 ( A B C ) 
100a  889207 Biztos Kezdet Gyerekház  

100b 

 Itt kell elszámolni: 
- a Gyvt. által meghatározott Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásokkal 
kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 
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A nemzeti fejlesztési miniszter 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelete
az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 
szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény 68.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörömben, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével és a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 21. § 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,
a 2. alcím tekintetében az  atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény 68.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott 
feladatkörömben, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével és a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 21. és 22.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben,
a 3. és a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 20. alpontjában, a vasúti 
közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 24. pontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 
88. § (2) bekezdés 15. pontjában, és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI.  törvény 68. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint 
68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások 
miniszterével egyetértésben,
az 5. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI.  törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 8.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
földművelésügyi miniszterrel és a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –
eljárva a következőket rendelem el:

1. A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM 
rendelet módosítása

1. § (1) A  nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet 
(a továbbiakban: Nnyr.) 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„a) valamennyi természetes vagy jogi személyre, amely Magyarország területén, illetve joghatósága alatt vagy 
ellenőrzése mellett nukleáris anyagot birtokol, illetve azzal kapcsolatos bármely békés célú tevékenységet folytat 
beleértve a nukleáris anyagok gyártására, szétválasztására, újrafeldolgozására, tárolására vagy egyéb felhasználására 
szolgáló létesítmény vagy létesítményen kívüli helyszín létesítését (a továbbiakban: nukleáris anyaggal rendelkező 
szervezet);
b) valamennyi természetes vagy jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, amely 
Magyarország területén, illetve joghatósága alatt vagy ellenőrzése mellett a  nukleáris üzemanyagciklussal 
összefüggő bármilyen tevékenységet folytat (a továbbiakban: adatszolgáltatásra kötelezett szervezet);”

 (2) Az Nnyr. 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  készletváltozásokról legkésőbb a  változást követő hónap 8. napjáig készletváltozási jelentést, a  fizikai 
leltár eredményéről a  leltár felvételét követő 15 munkanapon belül leltár- és anyagmérleg-jelentést kell küldeni 
a nukleáris és radioaktív anyagok hatósága részére.”

 (3) Az Nnyr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  rendelet előírásainak betartásáért és a  rendeletben előírt feladatok végrehajtásáért a  szervezet vezetője 
felelős. A  vezető gondoskodik arról, hogy a  szervezeten belül egyértelműen meg legyenek határozva a  rendelet 
végrehajtásával kapcsolatos felelősségi és hatáskörök. A  vezetőségből kijelöl egy személyt, aki egyéb feladatai 
mellett felelős azért, hogy írásban biztosítsa a  vezetőt a  biztosítéki rendszer rendeltetésszerű működtetéséről, és 
a működtetést garantáló belső eljárásrendek kialakításáról.”
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 (4) Az Nnyr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Új létesítmények esetén az alapvető műszaki jellemzőket a lehető legkorábban:
a) az építésről szóló döntés meghozatalakor vagy az építéshez szükséges felhatalmazás megadásakor, attól függően, 
hogy melyik történik előbb, illetve hatásvizsgálatköteles tevékenység esetén a környezetvédelmi engedély jogerőre 
emelkedésekor;
b) a létesítési engedély kérelem benyújtásakor;
c) az építési engedély kérelem benyújtásakor;
d) az üzembe helyezési engedély kérelem benyújtásakor;
e) az első biztosítéki nyilvántartásba vételre irányuló kérelem benyújtásakor;
f ) az átalakítási biztosítéki nyilvántartásba vételre irányuló kérelem benyújtásakor
kell megadni.”

 (5) Az Nnyr. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az alapvető műszaki jellemzőkben, illetve az első biztosítéki nyilvántartási kérelemben megadott adatokban 
bekövetkezett változásokat az (1) bekezdés f ) pontjában foglalt kérelem benyújtásakor kell megadni.”

 (6) Az Nnyr. 28. § (2) bekezdés g) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az első biztosítéki nyilvántartásba vételre irányuló kérelemben a kérelmezőnek be kell mutatnia:)
„g) nukleáris anyagok biztosítéki szervezetének felépítését, a kijelölt létesítményi és telephelyi biztosítéki felügyelők 
személyét és elérhetőségét, a létesítményi biztosítéki felügyelők ügyeleti rendjét;
i) a hatósági és nemzetközi ellenőrök beléptetési rendjét, a vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírásokat.”

 (7) Az Nnyr. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Biztosítéki szempontból jelentőséggel bíró átalakítások közé tartozik
a) a nukleáris anyagok helyi nyilvántartási rendszerének átalakítása;
b) az anyagmérleg-körzetek megnevezésének módosítása és azoknak a stratégiai pontoknak az átalakítása, amelyek 
a nukleáris anyagok forgalmának és készletének mérési kulcspontjai;
c) a  nukleáris anyagok mennyiségének meghatározására használt mérési, számítási és értékelési módszerek 
átalakítása, új mérési, számítási és értékelési módszerek kifejlesztése;
d) a nyilvántartási célú tényleges készletfelvételek gyakoriságának és eljárásainak átalakítása;
e) a nukleáris anyagok adagjainak azonosíthatóságát lehetővé tevő műszaki jellemzők átalakítása;
f ) a tulajdonos, az üzemeltető, a biztosítékok végrehajtásáért felelős személy nevének, elérhetőségének, a nukleáris 
anyagok biztosítéki szervezete felépítésének, a kijelölt telephelyi biztosítéki felügyelő személyének változtatása;
g) a  nukleáris anyagok mozgatásának ellenőrzését lehetővé tevő megfigyelő és körülhatárolási intézkedések 
átalakítása;
h) nukleáris anyagoknak a  jelen rendelet követelményei alóli mentesítése, valamint a  mentesített anyagok 
mentesítésének megszüntetése;
i) az ellenőrök beléptetési rendjének, a létesítményi biztosítéki felügyelők ügyeleti rendjének megváltoztatása;
j) a  biztosítéki követelmények teljesítési módjának a  biztosítéki nyilvántartásba vételt követő megváltoztatása, 
valamint
k) a telephely fő adataiban bekövetkezett változás, a telephelyen végzendő tevékenységben bekövetkezett változás.”

 (8) Az Nnyr. 30. §-át megelőző alcím címének helyébe a következő cím lép:
„Önálló hatósági helyszíni ellenőrzés”

 (9) Az Nnyr. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § A nukleáris és radioaktív anyagok hatósága által végzett helyszíni ellenőrzések célja
a) annak megállapítása, hogy a  jelentéstételi kötelezettség teljesítése során a  nukleáris és radioaktív anyagok 
hatóságához benyújtott információk megfelelnek-e a valós helyzetnek, valamint
b) a  szervezet minden nukleáris biztosítékokat érintő folyamatainak és tevékenységének vizsgálata az  érvényes 
hazai és nemzetközi jogi szabályozások és ajánlások alapján.”
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2. A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó 
adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása

2. § (1) A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 
11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet (a továbbiakban: Rnyr.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
[E rendelet hatálya kiterjed – a (2) bekezdés szerinti kivételekkel – minden radioaktív anyagra, ideértve]
„b) a  természetben előforduló radionuklidokat tartalmazó természetes anyagokat és érceket, ha az  anyag 
aktivitáskoncentrációja nagyobb, mint az  ionizáló sugárzás elleni védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, 
jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.  melléklete szerinti általános 
mentességi aktivitáskoncentráció 10-szerese”

 (2) Az Rnyr. 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya nem terjed ki)
„b) az  ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 
kormányrendelet által meghatározott mentességi aktivitáskoncentráció vagy mentességi aktivitás szintje alatti 
radioaktív anyagokra;”

 (3) Az Rnyr. 1. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya nem terjed ki)
„f ) a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 
szabályairól szóló 330/2007. (XII.13.) Korm. rendelet 1. § (2)–(4) bekezdései által kijelölt területeken lévő radioaktív 
anyagokra.”

 (4) Az Rnyr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Hivatal a  leltározás eredményeként mutatkozó hiány vagy többlet esetében haladéktalanul értesíti 
az  Országos Rendőr-főkapitányságot (a  továbbiakban: ORFK), a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat és 
az  Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálatot. Az  e  bekezdésben felsorolt szervek a  bejelentés ügyében 
hozott – a Hivatal hatáskörét érintő – intézkedéseikről tájékoztatják a Hivatalt.”

3. §  Az Rnyr.
a) 2. § (1) bekezdés e) pontjában a „nem mentes használati cikk” szövegrész helyébe a „nem mentes fogyasztási 

cikk” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés f ) pontjában az „A1 érték századrésze” szövegrész helyébe a „D érték” szöveg,
c) 2. § (3) bekezdésében a „16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 1. számú mellékletének II. fejezete” szövegrész helyébe 

„az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 
szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a” szöveg,

d) 7.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „nem mentes használati cikkekről” szövegrész helyébe a  „nem mentes 
fogyasztási cikkekről” szöveg

lép.

4. §  Hatályát veszti az Rnyr.
a) 10. § (1) bekezdésében a „vagy a Sugáregészségügyi Decentrum” szövegrész;
b) 14. § (3) bekezdésének utolsó mondata;
c) 15. § (2) és (3) bekezdése;
d) 16. § (1) bekezdése;
e) 16. § (2) bekezdésében „a Sugáregészségügyi Decentrum,” szövegrész;
f ) 17. § (2) és (3) bekezdése.

3. A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.)  
NFM rendelet

5. § (1) A  radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet 
(a továbbiakban Rfszr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  radioaktív anyag – belföldön történő – közúti szállítását az  Országos Atomenergia Hivatal a  Veszélyes 
Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének kihirdetéséről szóló  
2015.  évi LXXXIX.  törvény (a  továbbiakban: ADR törvény) 2.  melléklet 1.7.2., 5.4.1 és 7.5.11 szakaszában, valamint 
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8.1 és 8.5 fejezetében foglalt, a sugárvédelmi programra, az okmányokra, a járműre, a járműszemélyzetre vonatkozó 
sugárvédelmi előírások teljesülése esetén szállítási engedélyben engedélyezi.”

 (2) Az Rfszr. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben foglalt engedélyek visszavonásig, de legfeljebb a kiadásuktól számított 3 évig hatályosak.”

 (3) Az Rfszr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Radioaktív anyag
a) közúti fuvarozását – a  2.  § (2)  bekezdése kivételével – az  ADR törvény 2.  melléklet 1.7.2, 5.4.1 és 7.5.11 
szakaszában, valamint 8.1 és 8.5 fejezetében foglalt előírások teljesülése esetén a  Nemzeti Közlekedési Hatóság 
(a továbbiakban: NKH) engedélyezi,
b) belvízi szállítását, fuvarozását, a  Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a  Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi 
Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 
2015.  évi LXXXIV.  törvény (a  továbbiakban: ADN törvény) 2.  melléklet 1.7.2, 5.4.1, 7.1.6 szakaszában és 7.1.4.14.7 
pontjában, valamint 8.1 fejezetében foglalt előírások teljesülése esetén az NKH engedélyezi,
c) légi fuvarozási tevékenység keretében végzett továbbítását nemzetközi légi fuvarozás esetén a  nemzetközi 
szerződéseknek megfelelően, valamint a belföldi légi fuvarozási tevékenység esetén a nemzetközi polgári repülésről 
szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékei módosításának kihirdetéséről 
szóló 2009.  évi LXXXVIII.  törvény mellékletének 18. Függelékében foglalt előírások teljesülése esetén az  NKH 
engedélyezi.”

 (4) Az Rfszr. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdésben foglalt engedélyek iránti kérelemhez az 1. mellékletben meghatározott tartalmú adatlapot 
is csatolni kell.”

 (5) Az Rfszr. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A különleges formájú radioaktív anyagok mintáira, a kis mértékben diszpergálódó anyagok mintáira, az A1 és 
A2 értékek számítására, a készüléket vagy gyártmányt tartalmazó küldeményekre vonatkozó alternatív mentességi 
aktivitás határ számítására, továbbá – ha a  veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok azt engedélyhez kötik – 
a  hasadó-engedményes anyagok mintáira, továbbá a  radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabok mintáira 
vonatkozó engedélyek – külföldi származási, illetve szállítási kiindulási ország hatáskörrel rendelkező hatósága által 
kiadott engedélyek többoldalú jóváhagyását kivéve – legfeljebb a kiadásuktól számított 3 évig hatályosak. Külföldi 
származási, illetve szállítási kiindulási ország hatáskörrel rendelkező hatósága által kiadott engedélyek többoldalú 
jóváhagyását kivéve, az engedélyek érvényessége – kérelemre, a hatályos előírásoknak és műszaki feltételeknek való 
megfelelés esetén, felülvizsgált engedélyokirat kiadásának formájában – 3 évvel meghosszabbítható.”

 (6) Az Rfszr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (7) Az Rfszr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. §  Az Rfszr.
a) 3. § (2) bekezdésében az „5 évig” szövegrész helyébe a „3 évig” szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatallal” szövegrész helyébe az „OAH-hal” 

szöveg,
c) 4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 

Kutató Intézettel” szövegrész helyébe az „az Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és 
Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóságával” szöveg,

d) 4.  § (1)  bekezdés d) és f )  pontjában az „a sugáregészségügyi decentrum” szövegrész helyébe az „az OAH” 
szöveg,

e) 4. § (1) bekezdés e) és g) pontjában az „OTH” szövegrész helyébe az „OAH” szöveg,
f ) 6.  § (1)  bekezdésben a  „radioaktív anyagot tartalmazó” szövegrész helyébe az  „a hasadó-engedményes 

anyagok mintáit; továbbá a radioaktív anyagot tartalmazó” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti az Rfszr.
a) 4. § (1) bekezdés a) és d) pontjában a „ha azt a sugáregészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal adta ki,” szövegrész,
b) a 4. § (1) bekezdés e) pontjában a „ha azt az OTH adta ki,” szövegrész,
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c) a  4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában a „ha azt a  sugáregészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal adta ki,” szövegrész,

d) 4. § (1) bekezdés g) pontjában a „ha azt az OTH adta ki” szövegrész.

4. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)  
„A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosítása

8. §  A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi 
alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a 3. melléklet szerint módosul.

5. A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, 
továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására 
jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet módosítása

9. §  A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és 
az  atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) 
NFM rendelet
a) 2. melléklet 3. pont 1. alpontjában (táblázatban) az „Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI.  törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti” szövegrész 
helyébe „az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési 
rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti” szöveg,

b) 2. melléklet 3. pont 2–10. alpontjában (táblázatban) az „R szerinti” szövegrészek, helyébe „az ionizáló sugárzás 
elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) 
Korm. rendelet szerinti” szöveg,

c) 4. melléklet 1.3. és 2.3., 3.3., 4.3., …95.3-ig pontjában az „R szerint” szövegrész helyébe „az ionizáló sugárzás 
elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) 
Korm. rendelet szerint” szöveg,

d) 5. és 6. melléklet 1.3, 2.3. …stb. 6.3 illetve 10.3-ig pontjában és a 7. Melléklet 10.3. pontjában az „R szerint” 
szövegrész helyébe „az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, jelentési és 
ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint” szöveg

lép.

6. Záró rendelkezések

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

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez
„1. melléklet az 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelethez

Adatszolgáltatás a radioaktív anyagok szállításának és fuvarozásának engedélykérelméhez

1.  A kérelmező neve, címe.
2.  A kérelmező engedélyezendő tevékenységért felelős vezetőjének a neve, beosztása.
3.  A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó neve és bizonyítványának száma.
4.  A szállítandó radioaktív anyag fajtái a maximális aktivitásokkal.
5.  A szállítandó radioaktív anyag szállítási és csomagolási módja.
6.  A szállítandó radioaktív anyag UN száma helyes szállítási megnevezése.
7.  A szállítás során alkalmazni kívánt sugárzásmérő típusa.
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8.  A kérelemhez a következőket kell mellékelni:
8.1.  a jóváhagyásra kötelezett küldeménydarab-minták engedélyokiratát,
8.2.  a fuvarokmány mintáját,
8.3.  a  járművezető sugárvédelmi és az  veszélyes-áru szállítási képzettségét igazoló dokumentumok 

másolatait (ha jogszabály előírja),
8.4.   a típusjóváhagyásra kötelezett járművek jóváhagyási igazolását,
8.5.  a veszélyes áru szállítási nemzetközi egyezményeknek megfelelő sugárvédelmi programot,
8.6.  az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési 

és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 7.  § (5) szerinti szállítás esetén 
a 3. mellékletben előírtak teljesítéséről szóló nyilatkozatot.”

2. melléklet a 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez
„2. melléklet az 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelethez

 1.  A mellékletként beadandó engedélyezési dokumentáció példányszámai:
A B

1
Hasadó-engedményes szintet meghaladó maximális hasadóanyag-mennyiség 
szállítására tervezett küldeménydarab mintája

8 példány

2

Nem hasadó anyag, valamint legfeljebb a hasadó-engedményes szintnek 
megfelelő maximális hasadóanyag- mennyiség szállítására tervezett B(U), B(M) 
és C típusú, továbbá a legalább 0,1 kg nem hasadó vagy hasadó-engedményes 
urán-hexafluoridot tartalmazó küldeménydarab mintája

8 példány

3
Különleges formájú radioaktív anyag, továbbá kismértékben diszpergálódó 
radioaktív anyag mintája

3 példány

4
Hasadó-engedményes szintet meghaladó maximális hasadóanyag-mennyiség külön 
megegyezés szerinti szállítás engedélye

3 példány

5
Nem hasadó, valamint legfeljebb a hasadó-engedményes szintnek megfelelő 
maximális hasadóanyag-mennyiség külön megegyezés szerinti szállítás engedélye

3 példány

6 A1 és A2 értékek számításának jóváhagyása 3 példány

7
Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok a szállítást külön engedélyhez 
kötik, a szállítás engedélye

3 példány

8
Készüléket vagy gyártmányt tartalmazó küldeményre vonatkozó alternatív 
mentességi aktivitás határ számításának jóváhagyása

3 példány

9
Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok azt engedélyhez kötik, 
a hasadó-engedményes anyag mintája

3 példány

 2.  A  beadott engedélyezési dokumentáció példányai közül legalább egynek eredeti, nyomtatott példánynak kell 
lennie. A  további példányok beadhatók elektronikus adathordozón (CD, DVD) is. Az  OAH az  általa elfogadott 
fájlformátumok jegyzékét a honlapján közzéteszi.”

3. melléklet a 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi 
alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet 1. melléklet
a) 23.  pont 2.  alpontjában az  „atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet” szövegrész helyébe az  „ionizáló sugárzás elleni 
védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) 
Korm. rendelet” szöveg,

b) 24.  pontjában az  „atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet szerinti” szövegrész helyébe az „ionizáló sugárzás elleni védelemről és 
a  kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet” 
szöveg

lép.
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A nemzeti fejlesztési miniszter 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelete
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint 
a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

A bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény 50/A.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 5.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az igazgatási szolgáltatási díjak köre és mértéke

1. § (1) A kérelmező ügyfél az eljárás kezdeményezésekor az e rendelet szerinti
a) hatósági eljárásokért az 1. mellékletben,
b) szakhatósági eljárásokért a 2. mellékletben
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat fizet.

 (2) A  Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kr.) szerinti 
kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) döntése ellen benyújtott fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 
az első fokú eljárásban irányadó igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

 (3) A fellebbezési eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) másodfokú szakhatósági 
közreműködéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj a  2.  mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási 
díj 100%-a.

2. Az igazgatási szolgáltatási díjak beszedése, kezelése

2. § (1) A  kormányhivatal által folytatott hatósági és szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat 
a kormányhivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, 3. mellékletben meghatározott számlájára kell befizetni.

 (2) Az MBFH által folytatott hatósági és szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat az MBFH-nak 
a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számú fizetési számlájára kell befizetni.

 (3) Az  igazgatási szolgáltatási díj megfizetését az  eljárást kezdeményező ügyfél az  (1) és (2)  bekezdésben 
meghatározott fizetési számlák javára átutalással vagy készpénzátutalással teljesítheti.

 (4) Az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének megtörténtét az eljárást kezdeményező ügyfélnek az eljárás megindítására 
irányuló kérelemhez csatolt
a) – átutalás esetében – a fizetési számlájának megterhelését tartalmazó napi számlakivonattal vagy
b) – készpénzátutalás esetében – a  készpénz-befizetési megbízás igazoló szelvényrészének egyszerű 

másolatával
kell igazolnia, amelyen az 1. vagy 2. melléklet szerinti kódszámot is szerepeltetni kell.

 (5) A kormányhivatal és az MBFH az igazgatási szolgáltatási díjról számviteli bizonylatot állít ki. A számviteli bizonylaton 
fel kell tüntetni a kérelem iktatószámát és az 1. vagy 2. mellékletben megjelölt kódszámot.

 (6) A kérelem visszavonása esetén a befizetett igazgatási szolgáltatási díj nem igényelhető vissza.

3. §  Az e rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében
a) a  díjfizetési kötelezettségre az  illetékekről szóló 1990.  évi XCIII.  törvény (a  továbbiakban: Itv.) 28.  § (2) és 

(3) bekezdésében,
b) a díjfizetésre kötelezettekre az Itv. 31. § (2)–(6) bekezdésében,
foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell azzal, hogy ahol azok illetéket említenek, azon igazgatási szolgáltatási díjat 
kell érteni.

3. Az igazgatási szolgáltatási díjak visszatérítése

4. § (1) A fellebbezési igazgatási szolgáltatási díjat vissza kell téríteni, ha a bírósági felülvizsgálat során megállapítást nyer, 
hogy a másodfokú döntés vagy intézkedés részben vagy egészben jogszabálysértő volt. A visszatérítést hivatalból 
a  megismételt eljárásban hozott döntésben vagy külön végzésben kell elrendelni, és a  visszafizetésről az  eljárás 
jogerős befejezését vagy a bírósági határozat közlését követő 30 napon belül kell intézkedni.
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 (2) A  tévesen befizetett igazgatási szolgáltatási díj visszatérítéséről az  MBFH és a  kormányhivatal (a  továbbiakban 
együtt: bányafelügyelet) külön kérelem nélkül, a  befizetésről való tudomásszerzést követő 15 napon belül 
intézkedik.

4. A bányafelügyelet eljárásaiban felmerülő egyéb eljárási költségek

5. § (1) A bányafelügyelet által folytatott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvényben meghatározottakon kívül egyéb eljárási költségnek minősül a  Kr. szerinti szakkérdések 
vizsgálatakor felmerült, igazolt költség.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti egyéb eljárási költség beszedése, kezelése és nyilvántartása tekintetében a  2.  §-ban, 
a 4. §-ban és a 7. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. Az eljárást lefolytató hatóság eljárásában felmerülő 
egyéb eljárási költség az eljáró hatóság bevételét képezi.

5. A felügyeleti díj fizetése, beszedése, kezelése

6. § (1) A  bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény (a  továbbiakban: Bt). 43.  § (9a)  bekezdése szerinti felügyeleti díjat 
évente, egy összegben, ezer forintra kerekítve az  MBFH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-
00000000 számú számlájára, mint a felügyeleti díj beszedésére jogosult részére kell átutalással befizetni. Az átutalási 
megbízás közlemény rovatában a „felügyeleti díj” szöveget fel kell tüntetni. A felügyeleti díjat visszaigényelni nem 
lehet.

 (2) A felügyeleti díjat
a) a bányatelek jogosítottja január 20-ig,
b) a  földgáztárolói, -szállítói és elosztói, PB-gáz forgalmazói engedélyes, a  határon átnyúló szolgáltatásként 

PB-gáz forgalmazást végző, a  bányászati hulladék kezelője, a  szén-dioxid-tárolóhely üzemeltetője és 
a szén-dioxid-szállítóhálózat üzemeltetője június 20-ig

fizeti meg.
 (3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott engedélyes a felügyeleti díj megfizetésével egyidejűleg a 4. melléklet 

szerinti elszámolási adatlapot is megküldi az MBFH részére.
 (4) Az MBFH a befizetett felügyeleti díjról számviteli bizonylatot bocsát ki.
 (5) A  kormányhivatal március 1-jéig adatot szolgáltat az  MBFH-nak a  Bt. 43.  § (9)  bekezdése szerinti bányavállalkozó, 

illetve engedélyes által befizetett a tárgyévet megelőző igazgatási szolgáltatási díjak összegéről.
 (6) Az  MBFH a  (2)  bekezdés a)  pontja esetében befizetett felügyeleti díjból március 20-ig, a  (2)  bekezdés b)  pontja 

esetében július 20-ig gondoskodik a  Bt. 43.  § (9c)  bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjak összegének 
visszafizetéséről.

6. Nyilvántartás

7. §  Az e  rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjak, illetve felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására 
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

7. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § (1) bekezdése, az 1. és a 2. melléklet, valamint az (5) bekezdés a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.
 (3) A 6. § (5) és (6) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (4) A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes 

szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet (a  továbbiakban: GKM rendelet) 1.  §-a, 3–5.  §-a és 1. számú 
melléklete hatályát veszti.

 (5) Hatályát veszti a GKM rendelet.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez
1. melléklet az …/2015. (… …) NFM rendelethez 

 
1. A bányászati jog gyakorlásával és egyéb, az ügyfél kérelmére indított eljárásokkal 

kapcsolatos díjak (Ft-ban) 
 
 

  A B C D 
1. Egyes igazgatási eljárások Díj  Kódszám 

2. 

Ásványi nyersanyag, 
valamint szénhidrogének 

tárolására alkalmas 
földtani szerkezetek 

kutatása 

Szilárd ásványi nyersanyagra 
vonatkozó kutatás engedélyezése, 
kutatási engedély átruházása 

25 000 A0111 

3. 
Kőolajra és földgázra vonatkozó 
kutatás engedélyezése, kutatási 
engedély átruházása 

50 000 A0112 

4. Kutatási műszaki üzemi terv 
jóváhagyása 50 000 A0120 

5. Kutatási műszaki üzemi terv 
módosítása 30 000 A0130 

6. 

Más bányavállalkozó bányászati jogát 
érintő kutatási engedély, adomány 
esetén a tevékenységek 
összehangolásáról szóló megállapodás 
jóváhagyása 

46 000 A0140 

7. Kutatási zárójelentés elbírálása  34 000 A0150 

8. Kutatási jog más ásványi nyersanyagra 
történő kiterjesztése 18 000 A0160 

9. Kutatási terület visszaadásának 
elbírálása 30 000 A0170 

10. 

A 9. pontban foglalt díjon felül 
továbbá a kutatási terület 
visszaadásának elbírálása szilárd 
ásványi nyersanyag kutatása esetén 
minden megkezdett km2-enként  

500 A0171 

11. 

A 9. pontban foglalt díjon felül 
továbbá a kutatási terület 
visszaadásának elbírálása kőolaj- és 
földgázkutatás esetén minden 
megkezdett 10 km2-enként 

500 A0172 

12. 

Bányatelek, illetve 
geotermikus védőidom 
megállapítása, illetve 

kijelölése, módosítása, 
törlése 

Bányatelek megállapítása, módosítása, 
megosztása, illetve törlése 
mélyművelésű bánya esetén 

130 000 A0210 

13. 
Bányatelek megállapítása, módosítása, 
megosztása, illetve törlése külfejtéses 
bánya esetén 

100 000 A0220 

14. 
Bányatelek megállapítása, módosítása, 
megosztása, illetve törlése külfejtés és 
mélyművelés kombinációja esetén 

140 000 A0230 

15. 
Bányatelek megállapítása, módosítása, 
megosztása, illetve törlése fúrólyukas 
kitermelés esetén 

130 000 A0240 

16. 
Bányatelek megállapítása, módosítása, 
megosztása, illetve törlése föld alatti 
gáztároló esetén 

100 000 A0250 

17. Geotermikus védőidom kijelölése 149 000 A0260 
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18. Bányászati jog más ásványi 
nyersanyagra történő kiterjesztése 

a 12-16. pont 
szerinti díjtétel 

50%-a  
A0270 

19. Geotermikus védőidom törlése 
kérelemre 39 000 A0280 

20. Tájrendezési előterv módosítása 22 000 A0290 
21. 

Műszaki üzemi terv 
jóváhagyása 

Mélyművelésű bánya esetén 86 000 A0310 

22. Kőolaj- és földgázbányászat – a szén-
dioxid kitermelést is ideértve – esetén 68 000 A0320 

23. 
külfejtéses bánya és meddőhányó  
- <50 000 t/év termelési kapacitás 
esetén 

38 000 A0330 

24. 
külfejtéses bánya és meddőhányó  
-50 000-100 000 t/év termelési 
kapacitás esetén 

50 000 A0331 

25. 
külfejtéses bánya és meddőhányó -
>100 000 t/év termelési kapacitás 
esetén 

86 000 A0332 

26. Szüneteltetés esetén 22 000 A0340 

27. Bányabezárás, mezőfelhagyás, 
tájrendezés esetén 40 000 A0350 

28. 

Megszűnt föld alatti bányák nyitva 
maradó térségeinek és egyéb 
bányászati létesítmények más célú 
hasznosítása esetén 

75 000 A0360 

29. Műszaki üzemi terv módosításának 
jóváhagyása 

a 21–27. pont 
szerinti díjtétel 

50%-a 

a 21–27. pont 
szerinti kódszám 

30. 

Bányászati tevékenység 
végzésével kapcsolatos 

egyéb eljárások 

Bányatelek megállapításától vagy  
a bányászati jog új jogosítottjának 
kijelölésétől számított üzemszerű 
kitermelés megkezdésére megállapított 
határidő meghosszabbítása 

50 000 A0410 

31. Bányabezárás, tájrendezés 
elvégzésének elfogadása 112 000 A0420 

32. Bányászati jog átruházásához történő 
hozzájárulás 80 000 A0430 

33. 

Védőpillér kijelölése; védő-, illetve 
határpillér meggyengítésének vagy 
lefejtésének engedélyezése;  
a védőpillér törlése 

40 000 A0440 

34. 
Bányatelekre vonatkozó építési és 
telekalakítási tilalom elrendelésének 
kezdeményezése kérelemre 

14 000 A0450 

35. 

Különböző bányavállalkozók által 
művelt, egymást fedő vagy egymással 
érintkező bányák esetében a területek 
egyesítéséről és a kitermelési 
feltételekről készült megegyezés 
jóváhagyása 

30 000 A0460 
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36. 

Geológiai képződmények 
és szerkezetek földtani 

kutatásával kapcsolatos 
eljárások 

Földtani kutatási engedély iránti 
kérelem 62 000 A0510 

37. Földtani kutatási engedély módosítása 44 000 A0520 

38. Összefoglaló földtani jelentés 
elfogadása 75 000 A0530 

39. 
Egyes építmények 

biztonsági övezetének 
módosítása  49 000 A0600 

40. 
Bányajáradékkal 

kapcsolatos eljárások 

Művelési eljárás növelt 
hatékonyságúnak minősítése iránti 
kérelem elbírálása 

45 000 A0710 

41. 
Föld alatti gáztárolóban lévő, állami 
tulajdonban álló szénhidrogén 
tulajdonba adásának engedélyezése 

40 000 A0720 

42. Célkitermelőhely, illetve 
közcélú vízilétesítmények 

létesítéséhez szükséges 
anyagnyerőhely 

Komplex műveleti terv jóváhagyása 200 000 A0810 
43. Komplex műveleti terv módosítása 85 000 A0820 

44. Bezárás, megszüntetés elfogadása 112 000 A0830 

45. 
Propán-butángáz 

forgalmazók működésének 
engedélyezése 

  80 000 A0900 

46. 

Egyes gázipari engedélyes 
műszaki-biztonsági 

szempontú előzetes, illetve 
végleges minősítése 

  74 000 A1000 

47. Egyes gázipari engedélyes 
műszaki biztonsági 

irányítási rendszerének 

Jóváhagyása 120 000 A1110 

48. Módosításának jóváhagyása 62 000 A1120 

49. Eltérés, felmentés 
engedélyezése biztonsági 

szabályzatok előírásai alól 

Általános 60 000 A1210 

50. Egyedi 30 000 A1220 

51. Hatósági bizonyítvány 
kiállítása 

Helyszíni szemlét igénylő esetben 16 000 A1310 
52. Helyszíni szemlét nem igénylő esetben 9 000 A1320 
53. 

Személyhez kötődő 
bejelentések 

Hites bányamérő nyilvántartásba vétele 16 000 A1410 

54. Bányaüzemi felelős műszaki vezető  
nyilvántartásba vétele 9 000 A1420 

55. 
Nyomástartó berendezést vizsgáló 
szakértő vagy felügyeleti személy 
nyilvántartásba vétele 

24 000 A1430 

56. Földtani szakértő nyilvántartásba 
vétele   32 000 A1440 

57. 
Robbantómesteri, 

robbantásvezetői engedély 
kiadása  21 000 A1450 

58. Vezetékjog 
engedélyezésével 

kapcsolatos eljárások 

Előmunkálati jog engedélyezése 
megkezdett km-ként 21 000 A1510 

59. Vezetékjogi engedély kiadása, 
módosítása külterületen 43 000 A1520 
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60. Vezetékjogi engedély kiadása, 
módosítása belterületen 60 000 A1521 

61. Használati jog megállapítása 
műtárgyanként 21 000 A1540 

62. Vezetékjogi, használati jogi engedély 
másolatának kiadmányozása 11 000 A1550 

63. 

Bányászati hulladékkezelő 
létesítményekkel 

kapcsolatos eljárások 

Bányászati-hulladékgazdálkodási terv 
jóváhagyása 36 000 A1610 

64. Bányászati hulladékkezelő létesítmény 
működésének engedélyezése 57 000 A1620 

65. Bányászati hulladékkezelő létesítmény 
bezárásának engedélyezése 57 000 A1630 

66. 
Bányászati hulladékkezelő létesítmény 
bezárásának (bezárása 
végrehajtásának) elfogadása 

112 000 A1640 

67. 
Bányászati hulladékkezelés 
engedélyezése (előkezelés, hasznosítás, 
tárolás, szállítás) 

46 000 A1650 

68. 

Szén-dioxid geológiai 
tárolásával kapcsolatos 

eljárások 

Földtani kutatás engedélyezése 53 000 A1710 
69. Földtani kutatási engedély módosítása 37 000 A1720 

70. Földtani kutatási engedély 
átruházásához történő hozzájárulás 50 000 A1730 

71. Tárolás engedélyezése 152 000 A1740 
72. Tárolási engedély módosítása 105 000 A1750 
73. Bezárás engedélyezése 152 000 A1760 

74. Nemzeti és európai 
létfontosságú 

rendszerekkel és 
létesítményekkel 

kapcsolatos eljárások 

Létfontosságú rendszerelemmé 
kijelölés 170 000 A1810 

75. Létfontosságú rendszerelem 
kijelölésének visszavonása 170 000 A1820 
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2.1. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások díjai (Ft-ban) 

 
  A B C D E F 

1. Egyes igazgatási eljárások Építési 
engedély díj  Kódszám 

Használatba-
vételi 

engedély díj 
Kódszám 

2. 

A szilárdásvány-bányászat területén 
a terület-igénybevétellel járó 

bányászati építmények 

Kutatóépítmények 

400 méter mélységet meghaladó mélyfúrás 133 000 B0111     

3. 5 méter mélységet meghaladó kutatóakna, 133 000 B0112     

4. 2 méter mélységet meghaladó kutatóárok 133 000 B0113     

5. Kutatótáró 133 000 B0114     

6. 

A külszíni bányászat 
építményei 

Kitermelt ásványi nyersanyag helyben 
végzett feldolgozására szolgáló, helyhez 
kötött építmény 

60 000 B0121 85 000 B0121H 

7. Személyszállításra szolgáló építmények 
megkezdett km-enként 6 000 B0122 8 000 B0122H 

8. 
A bányaüzem területét el nem hagyó, 
bányaüzemi bányavasút, bányászati 
függőpálya, szalagpálya 

30 000 B0123 38 000 B0123H 

9. 

A bányaüzem területét elhagyó 
bányavasút, bányászati függőpálya, 
távolsági szalagpálya megkezdett  
km-enként 

109 000 B0124 142 000 B0124H 

10. 

Földalatti bányászat 
építményei 

Külszínre nyíló bányatérségek (akna, 
lejtősakna, táró, vágat) 67 000 B0131 51 000 B0131H 

11. főszellőztetést, a főszellőztető légáram 
fűtését és hűtését szolgáló építmény 38 000 B0132 45 000 B0132H 

12. aknaszállító építmény 41 000 B0133 65 000 B0133H 

13. személyszállításra szolgáló egyéb 
építmény megkezdett km-enként 6000 B0134 8000 B0134H 
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14. 

A bányaüzem területét el nem hagyó, 
bányaüzemi bányavasút, bányászati 
függőpálya, szalagpálya, sikló megkezdett 
km-enként 

109 000 B0135 142 000 B0135H 

15. 
Tűz- vagy robbanásveszélyes, továbbá 
maró hatású anyag, illetve robbanóanyag 
tárolására szolgáló bányabeli raktár 

34 000 B0136 45 000 B0136H 

16. 

2 MVA vagy ennél nagyobb 
összteljesítményű bányabeli villamos 
energiát elosztó, átalakító és kapcsoló 
állomás 

53 000 B0137 67 000 B0137H 

17. 

A bányaüzem területét elhagyó 
bányavasút, bányászati függőpálya, 
távolsági szalagpálya megkezdett km-
enként 

109 000 B0138 142 000 B0138H 

18. 
A kitermelt ásványi nyersanyag helyben 
végzett feldolgozására szolgáló helyhez 
kötött építmény 

120 000 B0139 153 000 B0139H 

19. 

Kőolaj- és földgázbányászati 
építmények 

Kőolaj- és földgázkutató, illetve egyéb termelés-technológiai jellegű 
mélyfúrás 53 000 B0210 69 000 B0210H 

20. Kőolaj- és földgázbányászati célú kút és kútkörzet 109 000 B0220 146 000 B0220H 

21. Kőolaj- és földgázbányászati célú mezőbeli csővezeték, megkezdett  
km-enként 15 000 B0230 19 000 B0230H 

22. 
Kőolaj és földgázbányászati célú gáz-, olaj-, vízleválasztó és előkészítő-, 
gyűjtő-, besajtolóállomás, illetve kőolaj- és földgázkitermelő mobil 
építmény 

42 000 B0240 53 000 B0240H 

23. Kőolaj és földgázbányászati célú nyomásfokozó állomás 67 000 B0250 90 000 B0250H 

24. 
Kőolaj- és földgáz továbbfeldolgozásra vagy továbbfelhasználásra való 
alkalmassá tételére szolgáló technológiai létesítmény, a hozzá tartozó -
nem nyomástartó- tartályparkkal. 

126 000 B0260 153 000 B0260H 

25. Földalatti gáztároló földalatti és külszíni technológiai építményeivel, 
tartozékaival együtt 83 000 B0270 98 000 B0270H 

26. Szénhidrogén szállítóvezeték megkezdett km-enként 18 000 B0280 23 000 B0280H 
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27. Szénhidrogén szállítóvezeték tartozéka és alkotórésze önálló egységenként 109 000 B0290 142 000 B0290H 

28. 

Gázipari építmények 

Földgázelosztó és -célvezeték, propán-butángáz elosztó vezeték, egyéb 
gáz és gáztermékvezeték, CO2-vezeték megkezdett km-enként 15 000 B0310 19 000 B0310H 

29. Földgázelosztó és -célvezeték, egyéb gáz és gáztermékvezeték,  
CO2-vezeték tartozéka és alkotórésze önálló egységenként 103 000 B0320 136 000 B0320H 

30. Propán-butángáz töltő és tároló telep a technológiai egységeivel együtt 90 000 B0330 98 000 B0330H 

31. 

Egyéb építmények 

A geotermikus energia felszín alatti víz kitermelését nem igénylő,  
20 métert meghaladó mélységből történő kinyerésének és energetikai célú 
hasznosításának építményei az épületgépészeti berendezések kivételével 

113 000 B0410 113 000 B0410H 

32. 

Földtani kutatást, vagy a radioaktívhulladék-tároló telephely földtani 
alkalmasságának igazolását szolgáló, illetve a nukleáris létesítmény 
telephely vizsgálati és értékelési programjának végrehajtásához szükséges 
400 méter mélységet meghaladó mélyfúrás, 5 méter mélységet meghaladó 
kutatóakna, 2 méter mélységet meghaladó kutatóvágat, továbbá kutatótáró 

140 000 B0420 141 000 B0420H 

33. Polgári felhasználású robbanóanyag raktára 500 kg feletti tárolókapacitás 
esetén 56 000 B0431 42 000 B0431H 

34. Polgári felhasználású robbanóanyag raktára 500 kg és az alatti 
tárolókapacitás esetén 39 000 B0432 34 000 B0432H 

35. Építményt magában foglaló bányászati hulladékkezelő létesítmény 145 000 B0440 160 000 B0440H 

36. Szén-dioxidnak a tárolóhelyre történő eljuttatását lehetővé tevő 
csővezeték-hálózat és ennek tartozékai 189 000 B0450 189 000 B0450H 

37. A koncesszióköteles geotermikus energia kinyerésének és energetikai célú 
hasznosításának építményei az erőművi berendezések kivételével. 142 000 B0460 142 000 B0460H 

38. A föld alatti szénelgázosításhoz szükséges létesítmények 118 000 B0470 118 000 B0470H 

39. 
Más törvény hatálya alá nem tartozó egyes nem bányászati célt szolgáló, 
bányászati módszerekkel kialakított föld alatti építmények (aknamélyítés, 
mélyfúrás, alagút- és vágathajtás) a mélyépítés építményei kivételével 

135 000 B0480 98 000 B0480H 
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2.2. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyéb építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások díjai 

 
  A B C D 

1. Egyéb építésügyi engedélyezési eljárások Díj Kódszám 

2. 
Rendeltetés 

megváltoztatási engedély 
 

nyomvonalas építmény 
esetén megkezdett km-
enként 

91 000 B0510 

3. egyéb építmény esetén 
az irányadó építési 
engedély díjtétel 

 100 %-a 
B0520 

4. 
Fennmaradási engedély 

 

nyomvonalas építmény 
esetén megkezdett km-
enként 

140 000 B0610 

5. egyéb építmény esetén 
az irányadó építési 
engedély díjtétel  

100 %-a 
B0620 

6. Bontási engedély 

az irányadó 
használatbavételi 
engedély díjtétel  

100 %-a 

B0700 

7. Elvi építési engedély 
az irányadó építési 
engedély díjtétel  

100 %-a 
B0800 

8. Építési engedély meghosszabbítása 86 000 B0900 

9. Építésügyi hatósági engedély módosítása az irányadó díjtétel  
50 %-a 

az irányadó eljárás 
kódszáma 
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3. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezések  

– a 13 m3 össztérfogat alatti cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására 
szolgáló nyomástartó berendezések kivételével – engedélyezésének díjai (Ft-ban) 

 
  A B C 

1. Egyes igazgatási eljárások  Díj  Kódszám 

2. Nyomástartó berendezés létesítésének engedélyezése 56 000 C0100 

3. Nyomástartó berendezés használatbavételének 
engedélyezése 104 000 C0200 

4. Nyomástartó berendezés átalakításának 
engedélyezése 47 000 C0300 

5. Nyomástartó berendezés javításának engedélyezése 44 000 C0400 

6. Nyomástartó berendezés fennmaradásának 
engedélyezése kérelemre 56 000 C0500 
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4. Polgári robbantási, robbanóanyag-forgalmazási tevékenység engedélyezésének díjai, egyes robbanóanyagok és tárgyak,  

illetve egyes anyagok besorolásának jóváhagyása (Ft-ban) 
 

	  
A B C D 

1. Egyes igazgatási eljárások Díj Kódszám 

2. 

Polgári robbantási 
tevékenységek engedélyezése 

Robbanóanyag gyártási engedély 67 000 
 

D0111 
 

3. 

4. Robbanóanyag megszerzési engedély 15 000 D0120 

5. 
Robbanóanyag felhasználási 
engedély bányában végzett 
robbantási tevékenységre 

42 000 D0130 

6. 
Robbanóanyag felhasználási 

engedély robbanóanyag 
megsemmisítésre 

33 000 D0140 

7. Egyedi robbanóanyag felhasználási 
engedély külterületre 30 000 D0150 

8. Egyedi robbanóanyag felhasználási 
engedély belterületre 55 000 D0160 

9. Robbanóanyag forgalmazási 
tevékenység engedélyezése 

  
33 000 D0200 
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10. 

 A Veszélyes Áruk Nemzetközi 
Közúti Szállításáról szóló 

Európai Megállapodás  
„A” Mellékletének, illetve 

a Veszélyes Áruk Nemzetközi 
Vasúti Fuvarozásáról szóló 
Szabályzat Mellékletének  

(a továbbiakban: Melléklet)  
1. osztályába tartozó 

robbanóanyagok és tárgyak,  
a járulékos veszélyként 
robbanó tulajdonsággal 

rendelkező anyagok, valamint  
a Melléklet 4.1 osztályába 

tartozó önreaktív anyagok,  
a Melléklet 5.2 osztályába 
tartozó szerves peroxidok 

besorolásának jóváhagyása 

  

34 000 D0300 

11. a 2-11. pontban felsorolt 
engedélyek módosítása 

  az irányadó 
díjtétel 50 %-a 

az irányadó 
díjtétel kódszáma 
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2. melléklet a …/2015. (… …) NFM rendelethez 
 

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó szakhatósági eljárások díjai (Ft-ban) 
 

	  	   A B C 

1. Eljárás megnevezése Díj Kódszám 

2. Szakhatósági állásfoglalás adása a vízügyi hatóság engedélyezési 
eljárásaiban 26 000 E0100 

3. 

Szakhatósági állásfoglalás adása a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási 
Hivatal, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, illetve a 
települési önkormányzat jegyzője, a fővárosi kerületi 
önkormányzat jegyzője vagy a fővárosi főjegyző engedélyezési 
eljárásaiban 

23 000 E0300 

4. Szakhatósági állásfoglalás adása az Országos Atomenergia 
Hivatal hatósági eljárásában  57 000 E0400 

5. Szakhatósági állásfoglalás adása az igazságügyi szakértői 
névjegyzékbe történő felvételre irányuló eljárásban. 15 000 E0600 

6. Előzetes szakhatósági állásfoglalás adása az irányadó díjtétel 
100 %-a 

az irányadó eljárás 
kódszáma 

2. melléklet a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez
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3. melléklet a …/2015. (… …) NFM rendelethez 
 

A kormányhivatal eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak befizetéséhez 
kapcsolódó számlaszámok 

 
  A  B 

1.  Fővárosi és megyei kormányhivatal Számlaszám 
2.  Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00299585-00000000 
3.  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00299561-00000000 
4.  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00335704-00000000 
5.  Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00335735-00000000 
6.  Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000 

 
 
 

 

3. melléklet a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez
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4. melléklet a …/2015. (… …) NFM rendelethez 
 

Adatlap a felügyeleti díj elszámolásához 
 

 1. Engedélyes megnevezése:   
 2. Engedélyes címe:   
 3. Tárgyév:   
 4. Engedélyes tevékenységek előző évi árbevétele  E Ft 

 a)   
 b)   
 c) összesen:   

 5. Tárgyévi felügyeleti díj: [4. c) sorban szereplő érték x 0,4%, 
illetve a Bt. 43. § (9a) bekezdés d) pontja szerinti engedélyes 
esetében 0,04%] 

 E Ft 

 6. Név, telefonszám:   
 7. Dátum:   

 P. H. 

 ............................................................... 
cégszerű aláírás 

 
 

 
 

4. melléklet a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 2031/2015. (XII. 30.) Korm. határozata
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program felülvizsgálata keretében szükséges előirányzat-átcsoportosításokról

A Kormány egyetért a  Nemzeti Stadionfejlesztési Program felülvizsgálata keretében kidolgozott és részére 
bemutatott konstrukcióval, és – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva – elrendeli az 1. melléklet szerinti előirányzat-átcsoportosítások végrehajtását.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2031/2015. (XII. 30.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám Kiemelt előirányzat évre áthúzódó
szám neve  hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

39
344784 2

K8 -239 077
344806 4

K8 -498 076
344817 5

K8 -498 076
344840 8

K8 -239 077
344851 9

K8 -239 077
344884 12

-239 077
XVII.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39

344773 1
K8 510 000

344895 13
K8 325 000

345028 15
K8 690 000

345039 16
K8 427 460

ezer forintban
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

ezer forintban
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
XVII.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39

344784 2 -239 077
344806 4 -498 076
344817 5 -498 076
344840 8 -239 077
344851 9 -239 077
344884 12 -239 077

XVII.
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

39
344773 1 510 000
344895 13 325 000
345028 15 690 000
345039 16 427 460

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő    

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 1 952 460 1 952 460
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Fejezet
név

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Budapest Bozsik Stadion  labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím

csop.
név

Jog-
cím
név

2 példány
1 példány

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Budapest Bozsik Stadion  labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése



28330 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 209. szám 

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


	A Kormány 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelete
	az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

	A Kormány 488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelete
	az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatályba lépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

	A Kormány 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről

	A Kormány 491/2015. (XII. 30.) Korm. rendelete
	az Országos Atomenergia Hivatal építésügyi hatósági feladatkörével összefüggésben az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 

	A belügyminiszter 83/2015. (XII. 30.) BM rendelete
	a körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól

	Az emberi erőforrások minisztere 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

	A honvédelmi miniszter 21/2015. (XII. 30.) HM rendelete
	az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 
33/2002. (V. 3.) HM rendelet módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 43/2015. (XII. 30.) IM rendelete
	egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája megalakulásával, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelete
	a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról

	A nemzetgazdasági miniszter 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelete
	az egyes közvetett adózási tárgyú rendeletek módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelete
	egyes felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 43/2015. (XII. 30.) NGM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelete
	a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelete
	az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelete
	a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

	A Kormány 2031/2015. (XII. 30.) Korm. határozata
	a Nemzeti Stadionfejlesztési Program felülvizsgálata keretében szükséges előirányzat-átcsoportosításokról
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