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III. Kormányrendeletek

A Kormány 330/2017. (XI. 9.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között a turizmus területén történő 
együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa 
között a  turizmus területén történő együttműködésről szóló Megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) 
kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

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

„MEGÁLLAPODÁS Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között a 
turizmus területén történő együttműködésről

Magyarország Kormánya, és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa (továbbiakban: Szerződő Felek),
azzal a  szándékkal vezérelve, hogy tovább erősítik a  két ország közötti baráti kapcsolatokat és megteremtik 
a turizmus területén történő együttműködés előmozdításának általános kereteit;
elismerve az emberek törvényes jogát saját, illetve más népek kultúrájának élvezetéhez;
figyelembe véve a turizmus társadalmi és gazdasági fejlődésben betöltött jelentőségét;

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk
A Szerződő Felek vállalják, hogy együttműködnek a két ország turizmusának fejlesztésében és népszerűsítésében, 
annak érdekében, hogy jobban megértsék a két ország kultúráját, történelmét és életét.

2. Cikk
A Szerződő Felek vállalják, hogy kicserélik turisztikai információikat, illetve promóciós anyagaikat és kiadványaikat, 
valamint összehangolják a két ország turistaforgalmának növelését célzó programjaikat és egyéb tevékenységeiket 
(pl. kiállítások, stb.).

3. Cikk
A Szerződő Felek kicserélik turisztikai statisztikáikat, valamint a  meglévő turisztikai jogszabályokra vonatkozó 
információikat.

4. Cikk
A Szerződő Felek lehetőségeik szerint könnyítik és egyszerűsítik az egymás közötti beutazó turizmusra vonatkozó 
követelményeket, csakúgy, mint a turizmust népszerűsítő dokumentumok és egyéb anyagok kicserélését.

5. Cikk
A Szerződő Felek ösztönzik a turisztikai szakértők és tanácsadók cseréjét, megteremtik a tapasztalatok és ismeretek 
egymás közötti megosztását a turizmus minden területén, valamint megvizsgálnak minden olyan javaslatot, amely 
az  egymás rendelkezésére bocsátható ösztöndíjakra, szemináriumokra, illetve a  turizmusban foglalkoztatottak 
munkahelyi képzésére vonatkozik.
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6. Cikk
A Szerződő Felek ösztönzik az  egymás országaiba irányuló turisztikai befektetéseket. A  Szerződő Felek 
vállalják, hogy átadják egymásnak a  beruházásokra – és különös tekintettel a  turizmus területére – vonatkozó 
jogszabályokkal kapcsolatos adatokat.

7. Cikk
Jelen Megállapodás végrehajtása érdekében a  Szerződő Felek Turisztikai Közös Munkacsoport felállításáról 
állapodtak meg, mely a turisztikai szektor releváns intézményeinek képviselőiből áll.
A Közös Munkacsoport évente egyszer, a  két országban felváltva ülésezik a  Szerződő Felek által diplomáciai úton 
meghatározott időben. Amennyiben szükséges a munkacsoport − kölcsönös megegyezés szerint − korábban is ülésezhet.

8. Cikk
Jelen szerződés Magyarország Európai Uniós tagságából fakadó kötelezettségit semmilyen módon nem 
befolyásolja. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései nem alkalmazhatók, vagy nem értelmezhetőek 
sem egészben, sem részben oly módon, hogy érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják 
Magyarország azon kötelezettségeit, melyek különösen az  Európai Unió alapjául szolgáló Szerződésekből vagy 
az Európai Unió jogrendjéből fakadnak.
A jelen Megállapodás semmilyen módon nem érinti a  Szerződő Felek azon jogait és kötelezettségeit, amelyek 
nemzetközi egyezményekben való részvételükből vagy nemzetközi szervezetekben való tagságukból fakadnak.

9. Cikk
Jelen Megállapodás a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárások teljesüléséről szóló legutolsó írásbeli értesítés 
kézhezvételét követő harmincadik (30.) napon lép hatályba.

10. Cikk
1. Szerződő Felek a  jelen Megállapodást öt (5) évre kötik. A  Megállapodás hatálya annak lejártakor további  

öt (5) évre automatikusan meghosszabbodik, annak lehetőségével, hogy a Felek bármelyike a  folyamatban 
lévő öt (5) éves időszak lejárta előtt hat (6) hónappal a  Megállapodást írásban, diplomáciai úton 
felmondhatja.

2. Jelen Megállapodás rendelkezései kölcsönös megegyezés szerint módosíthatók. A  Megállapodás 
módosításait írásba kell foglalni.

3. A Megállapodás módosításai az  e  Megállapodásban meghatározott, a  Megállapodás hatálybalépéséhez 
szükségessel azonos eljárást követően lépnek hatályba.

Kelt New York, 2017. 09. hó 19. napján, két-két eredeti példányban, Bosznia-Hercegovina hivatalos nyelvein 
(bosnyák, szerb és horvát nyelven), valamint magyar és angol nyelven, mindegyik nyelv egyaránt hiteles.

Eltérő értelmezés esetén az angol szövegváltozat az irányadó.

 Magyarország Kormánya Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa 
 részéről részéről”

“AGREEMENT on Cooperation in the Field of Tourism between the Government of Hungary and the 
Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina

The Government of Hungary and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina, hereinafter called the 
Contracting Parties,
Seeking to further strengthen the friendly relations between the two countries and establishing a  general 
framework for facilitating cooperation in the field of tourism,
Recognizing the legitimate right of people to enjoy in their own, but also the cultures of other peoples,
Bearing in mind the importance of tourism to the overall social and economic development,

Have agreed as follows:
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Article 1
The Contracting Parties undertake to cooperate in the development and promotion of tourism between both 
countries, in order to understand culture, history and life in both countries.

Article 2
The Contracting Parties undertake to exchange tourist information, materials and publications of promotional 
character, to coordinate programs and other activities (such as exhibitions, etc.), aiming at promoting tourist flow in 
both directions.

Article 3
The Contracting Parties will exchange statistics and information about existing laws and regulations in the field of 
tourism.

Article 4
The Contracting Parties shall facilitate and simplify the necessary formalities for the incoming of tourists in both 
countries as much as possible, as well as exchange of the documents and materials of tourism promotion.

Article 5
The Contracting Parties shall encourage the exchange of experts and advisers in the field of tourism, constitute the 
exchange of experience and knowledge in all sectors of tourism and study all proposals concerning the reciprocal 
provision of the scholarships, seminars and on – the – job training courses for the employees in tourism.

Article 6
The Contracting Parties will encourage investment in tourism in both countries. The Contracting Parties undertake 
to provide each other with data on legislation governing investments and in the field of tourism in particular.

Article 7
For the purpose of implementation of the Present Agreement, the Contracting Parties agreed to set up a  Joint 
Working Group for Tourism, which consists of representatives of the relevant institutions in the tourism sector.
The meetings of the Joint Working Group shall be held once a year alternatively in each country at a time agreed by 
the Contracting Parties through diplomatic channels. If necessary the Working Group can meet earlier upon mutual 
agreement.

Article 8
This Agreement shall in no way affect the obligations of Hungary as a  member state of the European Union. 
Consequently, the provisions of this Agreement shall not be applied or interpreted neither in whole, nor in part in 
such a  way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from, in particular, the 
Treaties which the European Union is based on, as well as from the law of the European Union.
The present Agreement shall in no way affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from 
either its participation in international treaties, or its membership in international organizations.

Article 9
This Agreement shall enter into force thirty (30) days after receipt of the last written notification of the fulfilment of 
all the internal legal procedures for the entry into force of this Agreement.

Article 10
1. This Agreement is concluded for a period of five (5) years. On expiry of this period the Agreement shall be 

automatically extended for further period of five (5) years, with possibility that each party may cancel it in 
writing, through diplomatic channels, six (6) months prior to the expiration of current five (5) years period.

2. The provisions of the Agreement may be amended by mutual agreement. Amendments to the Agreement 
must be in writing.

3. Amendments to the Agreement shall enter into force following the same procedures, provided by the 
Agreement.
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This Agreement is signed in New York on 19.09.2017. in two (2) originals, each in the Hungarian, official languages of 
Bosnia and Herzegovina (Bosnian, Croatian and Serbian), and English, of which all texts are equally authentic.

In case of any differences in interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

 FOR THE GOVERNMENT  FOR THE COUNCIL OF MINISTERS 
 of Hungary  of Bosnia and Herzegovina”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 9. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, valamint a 2. és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §  E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a turizmusért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelete
a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel 
iránti eljárásának részletes szabályairól

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartása

1. § (1) A  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a  korai fázisú vállalkozásokról és a  korai fázisú 
vállalkozásokat támogató vállalkozásokról hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) vezet.

 (2) A nyilvántartás tartalmazza:
a) a nyilvántartási számot, a nyilvántartásba vétel dátumát,
b) a kérelmező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát,
c) a  korai fázisú vállalkozásként vagy korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként történt 

nyilvántartásba vétel tényét, valamint
d) az 1. melléklet szerinti nyilatkozat benyújtásának tényét.

2. §  Korai fázisú vállalkozásként az a jogi személy kérheti a nyilvántartásba vételét,
a) amelyet a  nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának napját megelőző három naptári éven belül 

alapítottak,
b) amelynek a  nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámolója szerinti 

éves nettó árbevétele nem haladja meg a 100 millió forintot,
c) amely vállalkozásnál a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámolója 

szerint a  korai fázisú vállalkozásnál, a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény  
(a továbbiakban: Tao. tv.) 4. § 16/a. pontja szerinti foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább két, 
legfeljebb húsz fő,

d) amely vállalkozás esetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti kockázati tőkealap-kezelő befektetést nem 
eszközölt,

e) amely nem rendelkezik részesedéssel (üzletrésszel) más gazdasági társaságban,
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f ) amelynek a  tevékenysége a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi  
LXXVI. törvény 3. § 6. pontja szerinti innováció feltételeinek megfelel, valamint

g) amelynek a  nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásakor nincs állami vagy önkormányzati 
adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása.

3. §  Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként az a jogi személy kérheti a nyilvántartásba vételét,
a) amelynek a  nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásakor nincs állami vagy önkormányzati 

adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása,
b) amely a  nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelöli, hogy milyen gazdasági ágazatba szándékozik 

befektetni, továbbá nem szándékozik befektetni olyan korai fázisú vállalkozásba, amely a  6.  § 
(2)  bekezdésében felsorolt ágazatokban végez tevékenységet és a  6.  § (3)  bekezdésében felsorolt 
ágazatokban végez főtevékenységeként tevékenységet, illetve az  ott felsorolt tevékenységeket 
főtevékenységeként látja el, valamint

c) amely olyan korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedést, amelynek a szerzést megelőző három adóéven 
belül sem a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás, sem a  jogelődje vagy a vállalkozó (jogelődje) 
kapcsolt vállalkozása nem volt tagja (részvényese, üzletrész-tulajdonosa).

2. A nyilvántartásba vételi kérelem

4. §  A korai fázisú vállalkozás és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás a Hivataltól kérheti a nyilvántartásba 
vételt.

5. §  A  nyilvántartásba vétel iránti kérelem elektronikus úton kizárólag a  Hivatal által erre a  célra rendszeresített 
elektronikus űrlap útján nyújtható be. Az  elektronikus ügyintézés lehetősége a  Hivatal internetes honlapján 
üzemeltetett elektronikus ügyintézési rendszeren vagy az egységes személyre szabott ügyintézési felületen érhető el.

6. §  (1) Az elektronikus vagy papír alapon benyújtott nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező 
nevét, székhelyét, a kapcsolattartást lehetővé tevő adatait, adószámát, cégjegyzékszámát, továbbá arra vonatkozó 
nyilatkozatát, hogy korai fázisú vállalkozásként vagy korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként kéri-e 
a  nyilvántartásba vételt, valamint nem elektronikus úton történő írásbeli kapcsolattartás esetén a  kérelmező 
képviselőjének aláírását, elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén az elektronikus űrlap hitelesítését.

 (2) A korai fázisú vállalkozás képviselője – a 2. § a)–g) pontjaiban foglaltakon túl – arról is nyilatkozik, hogy a korai fázisú 
vállalkozás nem végez – 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 szabályaival 
összhangban – a következő ágazatokban tevékenységet:
a) a halászati és akvakultúra ágazatban,
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatban,
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatban,

ca) amennyiben a  támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy az  érintett 
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

cb) amennyiben a  támogatás feltétele az  elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges 
továbbadás;

d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatban.
 (3) A  korai fázisú vállalkozás képviselője köteles nyilatkozni arról, hogy főtevékenységként a  következő ágazatokban 

nem végez tevékenységet:
a) szállítási ágazat,
b) kereskedelmi ágazat,
c) ingatlanügyletek.

 (4) Ha a  kérelmező még nem rendelkezik lezárt üzleti évvel, a  kérelmezőnek nyilatkozatot kell tennie, hogy a  2.  § b) 
és c) pontja szerinti feltételek fennállása kapcsán várhatóan az első üzleti év végéig nem éri el a 2. § (1) bekezdés 
b) pontja szerinti feltételt időarányosan, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételt.

7. §  A  nyilvántartásba vételt követően minden év február 15. napjáig a  nyilvántartás időtartama alatt a  korai fázisú 
vállalkozásokat támogató vállalkozás az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot küld a Hivatal részére.
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3. Nyilvántartásba vételi eljárás

8. § (1) A Hivatal a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, hogy tartalmazza-e a 2–3. §-ban 
meghatározott alaki követelményeket, valamint a 6. §-ban meghatározott nyilatkozatokat.

 (2) Ha a  nyilvántartásba vétel iránti kérelem nem felel meg az  (1)  bekezdés alapján vizsgált követelményeknek, 
a  kérelmezőt – a  mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – fel kell hívni a  hiányok nyolc 
napon belül történő pótlására.

 (3) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet el kell utasítani, ha a kérelem a hiánypótlás ellenére sem felel meg az előírt 
követelményeknek, valamint ha a (2) bekezdés szerinti határidő alatt a hiányok pótlására nem került sor.

9. §  Ha a  nyilvántartási kérelem (hiánypótlás) megfelel a  8.  § (1)  bekezdése szerinti követelményeknek, a  Hivatal 
a  kérelmezőt nyilatkozata alapján korai fázisú vállalkozásként vagy korai fázisú vállalkozásokat támogató 
vállalkozásként a kérelem benyújtása napjától számított 10 napon belül nyilvántartásba veszi, a kérelem benyújtása 
napjára visszamenőleges hatállyal.

10. §  Az  a  kérelmező is jogosult a  nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtani, amelynél legkorábban  
2017. január 1-jén fennállnak a 2–3. és 6. §-ban meghatározott feltételek.

4. A nyilvántartásból történő törlés

11. §  A  nyilvántartásba vett vállalkozás bármikor kérheti a  nyilvántartásból történő törlését. A  nyilvántartásból történő 
törlés iránti kérelmet az erre rendszeresített elektronikus űrlapon kell benyújtani elektronikus úton, amelyben meg 
kell jelölni a  nyilvántartásba vételt elrendelő határozat számát, a  kérelmező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát 
és adószámát, valamint a  nyilvántartásba vett vállalkozás nyilatkozatát a  nyilvántartásból történő törlés iránt. 
A kérelem alapján a Hivatal törli a vállalkozást a nyilvántartásból.

12. §  Ha a  korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként nyilvántartásba vett vállalkozás az  1.  melléklet szerinti 
nyilatkozatot nem nyújtja be a  Hivatal részére a  7.  §-ban meghatározott határidőben, a  Hivatal a  korai fázisú 
vállalkozást és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozást hivatalból törli a nyilvántartásból.

5. Záró rendelkezések

13. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott ............................................................. (a vállalkozás törvényes képviselője) mint a  ..............................................................  
(a vállalkozás neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma) korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás 
törvényes képviselője, a  korai fázisú vállalkozások és a  korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások 
nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. §-a alapján, az alábbi nyilatkozatot teszem:
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 1.  A korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás neve, nyilvántartási száma, a nyilvántartásba vétel dátuma:

 2. Fennállnak a Tao. tv. 7. § (8) bekezdése és a Korm. rendelet 3. §-a alapján az alábbi feltételek:

A vállalkozásnak nincs végrehajtható adótartozása: Kérjük X-szel jelölni!
Van:     o
Nincs: o

A vállalkozás részesedést szerzett legalább egy korai fázisú 
vállalkozásban, ha igen, melyikben:

A korai fázisú vállalkozás neve, nyilvántartási száma,  
a nyilvántartásba vétel dátuma:

A vállalkozás milyen gazdasági ágazatba fektetett be: 

A vállalkozás olyan korai fázisú vállalkozásban szerzett 
részesedést, amelynek a szerzést megelőző három adóéven 
belül sem a vállalkozás, sem a jogelődje vagy  
a vállalkozó (jogelődje) kapcsolt vállalkozása nem volt tagja 
(részvényese, üzletrész-tulajdonosa)

Kérjük X-szel jelölni!
Igen:  o
Nem: o

A nyilatkozat kelte: ..........................................................................................
A törvényes képviselő aláírása: ...................................................................

A Kormány 332/2017. (XI. 9.) Korm. rendelete
az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól

A Kormány a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

I. FEJEZET
PROJEKTMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS

1. A projektminősítés iránti kérelem

1. § (1) A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 37. § 
(1)  bekezdés a)  pontja szerinti projektminősítési eljárás (a továbbiakban: projektminősítés) iránti kérelemnek  
(a továbbiakban: projektminősítés iránti kérelem) tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és székhelyét, valamint a kapcsolattartást lehetővé tevő adatait és adószámát,
b) ha a kérelmező képviselővel jár el, a képviselő nevét és a kapcsolattartást lehetővé tevő adatait, mellékelve 

a képviseleti jogosultság igazolását,
c) a projektminősítés iránti kérelem tárgyát képező projekt vagy – projektrész minősítése esetén – a minősített 

projektrész (a továbbiakban együtt: projekt) címét,
d) a projekt tudományági besorolását,
e) a  projekt megkezdésének és várható befejezésének időpontját (hónap pontossággal) azzal, hogy a  projekt 

megkezdésének megjelölt időpontja nem lehet későbbi, mint a kérelem benyújtását követő egy év,
f ) a  projekt összefoglalását, ideértve – ahol értelmezhető – a  projekttel kapcsolatos, világviszonylatban 

mértékadó technika állásának ismertetését, valamint a kutatás-fejlesztési célkitűzések, a kutatási módszertan 
és a projekt mérföldköveit és munkaszakaszait leíró ütemezés bemutatását,
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g) megállapodás alapján, közös tevékenység keretében megvalósított projekt esetén a  felek által elvégezni 
tervezett feladatok megnevezését, azok projektbeli arányával és tervezett költségével,

h) annak megjelölését, hogy a  kérelmező kéri-e a  projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási és kísérleti 
fejlesztési arányainak meghatározását (a továbbiakban: aránymeghatározás) is, és ha igen, a  projekt ennek 
elvégzéséhez szükséges kiegészítő jellemzését, különösen a projektben nevesített egyes tevékenységekhez 
kapcsolódó költségek bemutatását,

i) annak megjelölését, hogy a  kérelmező kéri-e annak megállapítását is, hogy a  projekt keretében 
megvalósítandó, meghatározott tevékenységet a  kérelmező a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) értelmében saját tevékenységi körben végzi-e, és ha 
igen, az adott tevékenység ennek elvégzéséhez szükséges kiegészítő jellemzését, ideértve a kérelmező által 
végezni kívánt tevékenység megjelölését, leírását, a  kapcsolódó költségek bemutatását, valamint minden 
olyan iratot, amely alátámasztja, hogy az  adózó a  tevékenységet a  saját eszközeivel és alkalmazottaival 
a saját eredményére és kockázatára, saját eszközeivel és alkalmazottaival más megrendelésére vagy kutatás-
fejlesztési megállapodás alapján közösen fogja végezni,

j) a  kérelmező vállalkozás méretbeli besorolására, iparjogvédelmi aktivitására és korábbi kutatás-fejlesztési 
tevékenységére vonatkozó – a formanyomtatvány vagy az elektronikus űrlap szerinti – nyilatkozatokat,

k) a  vezető kutató megnevezését, munkaköri leírását és kutatási szakterületét, valamint a  projekthez rendelt 
személyi állomány létszámát, iskolai végzettség szerinti bontásban,

l) a projekt költségeinek besorolását költségkategóriák szerint,
m) a kérelem mellékleteinek felsorolását,
n) a projektminősítés iránti kérelemért, továbbá az aránymeghatározás és a saját tevékenységi körben végzett 

kutatás-fejlesztési tevékenység megállapítása iránti kérelemért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 
megfizetésének igazolását,

o) a kérelmező vagy a képviselő aláírását.
 (2) A projektminősítés iránti kérelem tartalmazhatja:

a) a  projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési arányainak kérelmező általi 
meghatározását,

b) a vezető kutatón kívül a projektben részt vevő, további meghatározó személyek bemutatását.
 (3) A  projektminősítés iránti kérelemhez benyújtott mellékletek – a  képviseleti jogosultság és a  díjfizetés igazolásán 

kívül – csupán a kérelemben foglaltak értelmezését szolgálják.
 (4) Az aránymeghatározás és a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenység megállapítása iránti 

kérelem csak a projektminősítés iránti kérelemben terjeszthető elő.
 (5) A projektminősítés iránti kérelemben a kérelmező egy projekt minősítését igényelheti. Egy projektnek minősül egy 

adott kutatás-fejlesztési cél elérésére irányuló módszeres tevékenység, amely egy tudományos problémával vagy 
olyan tudományos problémák csoportjával foglalkozik, amelyeket egyetlen általános kutatási gondolat köt össze.

 (6) A  projektminősítés iránti kérelemben csak olyan projekt minősítését lehet igényelni, amelyben a  kérelmező részt 
vesz. A  projektminősítés iránti kérelmet csak egy kérelmező nyújthatja be, együttes kérelem benyújtásának nincs 
helye. Kutatás-fejlesztési megállapodás alapján, közös tevékenység keretében megvalósított projekt esetén 
a  minősítés kérdésében hozott döntés hatálya csak a  kérelmezőre, valamint a  kérelemben leírt, általa végzett 
tevékenységre terjed ki.

 (7) A projektminősítés iránti kérelem – a hiánypótlás kivételével – nem módosítható. A projektminősítés iránti kérelem 
a hiánypótlás során sem módosítható úgy, hogy a módosított kérelemben foglalt projekt a benyújtott kérelemben 
foglaltaktól lényeges elemeiben eltérjen.

 (8) A  (7)  bekezdés alkalmazásában nem lényeges elemekben való eltérésnek minősül, ha az  (1)  bekezdés b), j), k) és 
l) pontjában, valamint a (2) bekezdés b) pontjában foglalt adatokban a hiánypótlás során változás következik be.

2. Alaki vizsgálat

2. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a projektminősítés iránti kérelmet – a következő sorrendben – megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy
a) megfizették-e az igazgatási szolgáltatási díjat,
b) a kérelem kielégíti-e az 1. §-ban, valamint – elektronikus benyújtás esetén – a 16–19. §-ban meghatározott 

alaki követelményeket.
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 (2) Ha a  projektminősítési eljárásban nem fizették meg az  igazgatási szolgáltatási díjat, a  kérelmezőt – a  mulasztás 
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – fel kell hívni a  hiány nyolc napon belül történő pótlására 
és ennek igazolására. Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti vizsgálat nem kezdhető meg addig, amíg az  igazgatási 
szolgáltatási díj megfizetését a kérelmező nem igazolta.

 (3) Ha a projektminősítés iránti kérelem nem felel meg az  (1) bekezdés b) pontja alapján vizsgált követelményeknek, 
a  kérelmezőt – a  mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – fel kell hívni a  hiányok nyolc 
napon belül történő pótlására vagy – ha a  projektminősítés iránti kérelem az  1.  § (6)  bekezdésében foglalt 
feltételnek nem felel meg – arra, hogy jelölje meg azt a projektet, amelynek a minősítését kéri. A projektminősítés 
iránti kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve a kérelmező nyilatkozata ellenére sem elégíti ki a vizsgált 
követelményeket. Ha – erre vonatkozó felhívás esetén – a kérelmező megjelöli a kérelemben foglalt egyik projektet, 
a 3. § szerinti érdemi vizsgálat csak erre a projektre terjed ki.

3. Érdemi vizsgálat

3. § (1) Ha a  projektminősítés iránti kérelem megfelel a  2.  § alapján vizsgált feltételeknek, a  Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala a projektminősítés iránti kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, hogy
a) nem kell-e elutasítani a 14. § alapján,
b) a  projekt a KFItv. 36.  § (1)  bekezdés a)  pontjában foglaltak alapján kutatás-fejlesztési tevékenységnek 

tekinthető-e,
c) nem került-e sor a kérelemnek az 1. § (7)–(8) bekezdésébe ütköző módosítására, valamint
d) a projekt megkezdésének időpontja – a KFItv. 37. § (1) bekezdés a) pontja értelmében – nem korábbi-e, mint 

a kérelem benyújtásának időpontja.
 (2) Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megállapítja, hogy a kérelem alapján a projekt megkezdésének időpontja 

korábbi, mint a kérelem benyújtásának a napja, a kérelmet visszautasítja.
 (3) Ha a  projektminősítés iránti kérelem tartalma alapján a  minősítés nem végezhető el, a  kérelmezőt fel kell hívni  

– a  kérelem tartalmi hiányossága szerint, a  mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – 
a  hiányok nyolc napon belül való pótlására vagy nyolc napon belüli nyilatkozattételre. A  projektminősítés iránti 
kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem alkalmas a minősítés elvégzésére.

 (4) Ha a  kérelmező hiánypótlásában vagy nyilatkozatával a  kérelmet az  1.  § (7)–(8)  bekezdésébe ütköző módon 
módosította, a  projektminősítés iránti kérelmet el kell utasítani. Erre a  jogkövetkezményre a  hiánypótlási vagy 
a nyilatkozattételi felhívásban a kérelmezőt figyelmeztetni kell.

4. §  Ha a projekt részben vagy egészben kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősül, és a kérelmező a projektminősítés 
iránti kérelemben aránymeghatározást is kért, a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – a  projektminősítés iránti 
kérelemben foglaltak alapján – megvizsgálja, hogy a  projekt vagy a  kutatás-fejlesztésnek minősített projektrész 
milyen arányban tekinthető alapkutatásnak, alkalmazott kutatásnak, illetve kísérleti fejlesztésnek.

5. § (1) Ha a projekt részben vagy egészben kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősül, és a kérelmező a projektminősítés 
iránti kérelemben meghatározott tevékenység tekintetében kérte annak megállapítását is, hogy az  saját 
tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősül, a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
a projektminősítés iránti kérelmet megvizsgálja abból a szempontból is, hogy a kérelmező az adott tevékenységet 
a Tao. tv. alapján saját tevékenységi körében végzi-e.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti vizsgálat során a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala úgy ítéli meg, hogy 
a  projektminősítés iránti kérelemben foglaltak alapján a  kérdés nem ítélhető meg, felhívja a  kérelmezőt  
– a  mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – a  hiányok nyolc napon belül való pótlására 
vagy nyolc napon belüli nyilatkozattételre. Ha a kérelmező a  felhívásra nem válaszol, a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala csupán a  saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenység megállapítása iránti kérelem 
tárgyában szüntetheti meg az  eljárást. A  saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenység 
megállapítása iránti kérelmet el kell utasítani, ha az  a  hiánypótlás, illetve a  nyilatkozat ellenére sem alkalmas 
a minősítés elvégzésére.
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4. Projektminősítés

6. § (1) Ha a  projektminősítés iránti kérelem megfelel a  vizsgálat körébe tartozó valamennyi követelménynek, a  Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala a projektet határozatban minősíti abból a szempontból, hogy a KFItv. 36. § (1) bekezdés 
a) pontjában foglaltak alapján kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthető-e. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
határozatában kizárja a kutatás-fejlesztési tevékenységek köréből a projekthez kapcsolódó azon tevékenységeket,
a) amelyek nem minősülnek kutatás-fejlesztésnek,
b) amelyek elsődlegesen nem a  projekt céljait szolgálják, és emiatt a  projekt végrehajtásához nem 

nélkülözhetetlenek, vagy
c) amelyeket nem a projekt elősegítése érdekében végeznek.

 (2) Ha a projekt részben vagy egészben kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősül, és a kérelmező a projektminősítés 
iránti kérelemben aránymeghatározást is kért, a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – a  projektminősítés iránti 
kérelemben foglaltak alapján – a  projektminősítésről szóló határozatában meghatározza, hogy a  projekt vagy 
a kutatás-fejlesztésnek minősített projektrész milyen arányban tekinthető alapkutatásnak, alkalmazott kutatásnak, 
illetve kísérleti fejlesztésnek.

 (3) A  KFItv. 38.  § (6)  bekezdésének alkalmazásában a  projekt változatlan megvalósításának minősül, ha az  1.  § 
(1)  bekezdés b), e), j), k) és l)  pontjában, valamint az  1.  § (2)  bekezdés b)  pontjában foglalt adatokban a  projekt 
megvalósítása során változás következik be, azzal, hogy – az  1.  § (1)  bekezdés e)  pontjának alkalmazásában – 
a  projekt megkezdésének valós időpontja és a  projektminősítés iránti kérelemben megjelölt időpontja közötti 
eltérés nem lehet több 6 hónapnál.

II. FEJEZET
PROJEKTCSOPORT-MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS

5. Regisztráció

7. § (1) A  KFItv. 37.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti projektcsoport-minősítési eljárás regisztrációs kérelemmel  
(a továbbiakban: regisztrációs kérelem) indul.

 (2) A regisztrációs kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és székhelyét, valamint a kapcsolattartást lehetővé tevő adatait és adószámát,
b) ha a kérelmező képviselővel jár el, a képviselő nevét és a kapcsolattartást lehetővé tevő adatait, mellékelve 

a képviseleti jogosultság igazolását,
c) a regisztrációs kérelem igazgatási szolgáltatási díjának megfizetésére vonatkozó igazolást,
d) a  kérelmező nyilatkozatát, hogy naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónak minősül-e, valamint 

a naptári évtől eltérő üzleti év esetén az üzleti év kezdő napját, továbbá
e) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel a (3) bekezdés szerinti jogosultsági feltételeknek.

 (3) A kérelmező akkor jogosult a regisztrációs kérelem benyújtására, ha:
a) a  regisztrációs kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, az  adózás rendjéről szóló 2003. évi  

XCII. törvényben meghatározott adóévben (a továbbiakban: adóév) az éves beszámolója alapján a kutatás-
fejlesztési tevékenységre vonatkozó közvetlen ráfordítás mértéke a  kérelmezőnél önállóan vagy a  Tao. tv. 
hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozásaival együtt elérte az 500 millió forintot, vagy a kérelmező nyilatkozik, 
hogy ezt a  ráfordítást a  projektcsoport-minősítéssel érintett adóévben eléri, azzal, hogy ha az  adóév  
a  12 hónapot nem éri el, akkor a  működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összeget kell 
figyelembe venni, és

b) a  kérelmezőnél önállóan vagy a Tao. tv. hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozásaival együtt foglalkoztatott 
kutató-fejlesztők Tao. tv. szerint meghatározott átlagos állományi létszáma legalább 50 fő, vagy ezt 
a létszámot a projektcsoport-minősítéssel érintett adóévben eléri, és

c) nyilatkozik, hogy rendelkezésre áll a  kutatás-fejlesztési tevékenység végzését lehetővé tevő infrastruktúra, 
vagy annak kialakítását tervezi.

 (4) A  (3)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti feltételek nem teljesítése esetén is jogosult a  kérelmező a  regisztrációs 
kérelem benyújtására, amennyiben a  kérelmező kutatás-fejlesztési projektjéhez a  beruházás ösztönzési 
célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint nyújtható 
támogatást igényel.
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 (5) A  (4)  bekezdés alapján a  kérelmező csak az  R. szerint nyújtott támogatás időtartama alatt jogosult a  regisztrációs 
kérelem benyújtására.

8. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a regisztrációs kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, hogy:
a) megfizették-e a regisztrációs kérelem igazgatási szolgáltatási díját, valamint
b) a regisztrációs kérelem tartalmazza-e a 7. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat.

 (2) Ha nem fizették meg az  igazgatási szolgáltatási díjat, a  kérelmezőt – a  mulasztás jogkövetkezményeire történő 
figyelmeztetés mellett – fel kell hívni a  hiány nyolc napon belül történő pótlására és ennek igazolására. 
A  regisztrációs kérelmet el kell utasítani, ha a  felszólítás ellenére a  hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül 
a kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat nem fizeti meg.

 (3) Ha a regisztrációs kérelem nem tartalmazza a 7. § (2) bekezdése szerinti adatokat, igazolásokat és nyilatkozatokat, 
a kérelmezőt – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – fel kell hívni a hiány nyolc napon 
belül történő pótlására.

 (4) A regisztrációs kérelmet el kell utasítani, ha a kérelmező nem felel meg a 7. § (3) bekezdése szerinti feltételeknek.
 (5) A  regisztrációs kérelem benyújtásának határideje legkésőbb a  projektcsoport-minősítéssel érintett adóév 

megkezdését követő 60 nap.
 (6) A  regisztráció tudomásulvételéről a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a  regisztrációs kérelem beérkezésétől 

számított 15 napon belül végzéssel dönt.
 (7) Amennyiben a kérelmező az  R. szerinti támogatási kérelmet nyújt be az  R. 5.  §-a szerinti kezelő szervnél, akkor 

a  kérelmező az  (5)  bekezdésben meghatározott határidőt követően jogosult benyújtani a  regisztrációs kérelmet 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához.

6. Projektcsoportok jóváhagyása

9. § (1) A kérelmező a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által történt, 7. § szerinti regisztrációt követően projektcsoportok 
jóváhagyása iránti kérelmet (a továbbiakban: projektcsoportok jóváhagyása iránti kérelem) nyújt be a  Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalához.

 (2) A projektcsoportok jóváhagyása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az adóévben – vagy ha a kérelmező kutatás-fejlesztési projektjeihez az R. szerinti támogatási kérelmet nyújt 

be, akkor döntése szerint a támogatási időszakban – megvalósított vagy folyamatban lévő projektcsoportok 
címét és azok kialakításának szempontrendszerét,

b) az  egyes projektcsoportokba sorolt, adóévben megvalósított vagy elkezdett projektek várható számát, 
továbbá

c) a projektek címét és rövid leírását.
 (3) A  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a  projektcsoportok jóváhagyása iránti kérelmet megvizsgálja abból 

a  szempontból, hogy a  projektcsoportok kialakítása a  KFItv. 37.  § (3)  bekezdésében meghatározott módszertani 
útmutató figyelembevételével történt-e.

 (4) Ha a  projektcsoportok kialakítása nem a  (3)  bekezdésben foglaltak szerint történt, a  kérelmezőt fel kell hívni  
– a  mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – a  projektcsoportok kialakításának  
a  KFItv. 37.  § (3)  bekezdésében meghatározott módszertani útmutató figyelembevételével történő átdolgozására 
és az  átdolgozott kérelem 15 napon belüli benyújtására. A  projektcsoportok jóváhagyása iránti kérelmet el kell 
utasítani, ha az a felhívás ellenére sem felel meg a (3) bekezdés szerinti szempontrendszernek.

 (5) A  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a  projektcsoportok jóváhagyása iránti kérelemről a  benyújtását követő  
21 napon belül végzésben dönt.

7. Projektkiválasztás

10. § (1) A projektcsoportok 9. § szerinti jóváhagyását követően a kérelmező a projektcsoportokba sorolt egyes projekteket 
tartalmazó felsorolást nyújt be a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, és kéri az  egyes projektek minősítésre 
történő kiválasztását (a továbbiakban: projektkiválasztási kérelem).

 (2) Az (1) bekezdés szerinti felsorolás a projektkiválasztási kérelem benyújtását követően nem módosítható.
 (3) A projektkiválasztási kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező által a jóváhagyott projektcsoportokba sorolt egyes projektek azonosításra alkalmas címét, rövid 
leírását, megkezdésének és befejezésének vagy várható befejezésének időpontját,
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b) azon projektek megjelölését, ahol a kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítása harmadik fél vagy kapcsolt 
vállalkozás közreműködésével történik, továbbá a harmadik fél vagy kapcsolt vállalkozás által a kérelmezőnek 
nyújtott szolgáltatások tartalmának rövid leírását,

c) a b) pont alapján megjelölt projektek esetén a közreműködő felek megnevezését,
d) a  kérelmező nyilatkozatát, hogy álláspontja szerint a  b)  pont alapján megjelölt projektek megvalósítása  

a Tao. tv. szerint saját tevékenységi körben történik-e, valamint
e) a  kérelmező nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy ugyanazon projekt minősítését csak egyetlen 

alkalommal lehet a projektkiválasztási kérelem alapján kérni.
 (4) Ha a projektkiválasztási kérelem nem felel meg a (3) bekezdés szerinti követelményeknek, a kérelmezőt fel kell hívni 

– a  mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – a  hiányok nyolc napon belül való pótlására 
vagy nyolc napon belüli nyilatkozattételre. A projektkiválasztási kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve 
a nyilatkozat ellenére sem felel meg a (3) bekezdés szerinti feltételeknek.

11. § (1) A  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a  projektkiválasztási kérelem alapján, annak benyújtását követő 21 napon 
belül a  10.  § (1)  bekezdése szerinti felsorolásból meghatározott számú projektet választ ki annak megállapítása 
érdekében, hogy a kiválasztott projektek:
a) a tartalmuk szerint a KFItv. szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők-e, valamint
b) megvalósítása a Tao. tv. szerint saját tevékenységi körben történik-e.

 (2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által minősítésre kiválasztott projektek között arányosan kell szerepelnie olyan, 
a 10. § (3) bekezdés b) pontja szerinti projekteknek is, ahol a kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítása harmadik 
fél vagy kapcsolt vállalkozás közreműködésével történik.

 (3) Ha a  9.  § (1)  bekezdése szerinti kérelem tartalmazza a  10.  § (3)  bekezdése szerinti adatokat és nyilatkozatokat is, 
továbbá a kérelmező a kérelemben nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a projektcsoportokba sorolt egyes 
projektek felsorolása a  10.  § (2)  bekezdése alapján a  továbbiakban nem módosítható, akkor a  Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala a  9.  § (5)  bekezdése szerinti végzésben dönt a  projektcsoportok jóváhagyásáról, és egyidejűleg 
elvégzi a projektek (1) és (2) bekezdés szerinti kiválasztását. Ebben az esetben a kérelmezőnek a 10. § (1) bekezdése 
szerinti projektkiválasztási kérelmet külön nem kell benyújtania.

 (4) Ha a kérelmező az R. szerinti támogatási kérelmet nyújtott be, és a 8. § szerinti regisztrációs kérelem benyújtásával 
egyidejűleg rendelkezésre bocsátja a 9. § és 10. § szerinti kérelmek során benyújtandó adatokat, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala egy végzésben dönt a projektcsoportok jóváhagyásáról, és egyidejűleg elvégzi a projektek (1) és 
(2)  bekezdés szerinti kiválasztását. Ebben az  esetben kérelmezőnek a  9.  § (1)  bekezdése szerinti projektcsoportok 
jóváhagyása iránti kérelmet és a 10. § (1) bekezdése szerinti projektkiválasztási kérelmet külön nem kell benyújtania.

 (5) Ha a kérelmező a  projektkiválasztási kérelemben olyan projektet tüntet fel, amelynek minősítését már korábban 
kérte, vagy a projektet egy korábbi projektkiválasztási kérelemben a kérelmező már megjelölte, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala a projektkiválasztási kérelmet elutasítja.

8. Projektcsoport-minősítés

12. § (1) A kérelmező a 11. § szerint kiválasztott projektekre vonatkozó projektcsoport-minősítési kérelmet (a továbbiakban: 
projektcsoport-minősítési kérelem) nyújt be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához.

 (2) A projektcsoport-minősítési kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az  egyes kiválasztott projektek vonatkozásában az  1.  § (1)  bekezdés c), d), f ), k), m), valamint o)  pontjában 

meghatározott szempontokat,
b) a Tao. tv. szerinti saját tevékenységi kör vizsgálatához annak részletes bemutatását, hogy az  ebből a  célból 

kiválasztott projekteket a  kérelmező hogyan és milyen harmadik fél vagy kapcsolt vállalkozás bevonásával 
vagy közreműködésével hajtja végre, ideértve a  kérelmező által végzett és a  harmadik fél vagy kapcsolt 
vállalkozás által végzett tevékenységek elkülönítését és leírását, a  kapcsolódó költségek bemutatását, 
valamint minden olyan adatot, amely alátámasztja, hogy a  kérelmező a  tevékenységet saját tevékenységi 
körben végzi, valamint

c) a projektcsoport-minősítési kérelem igazgatási szolgáltatási díjának megfizetésére vonatkozó igazolást.
 (3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a projektcsoport-minősítési kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, hogy

a) megfizették-e a projektcsoport-minősítési kérelem igazgatási szolgáltatási díját,
b) a kérelem megfelel-e a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek.
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 (4) Ha nem fizették meg az  igazgatási szolgáltatási díjat, a  kérelmezőt – a  mulasztás jogkövetkezményeire történő 
figyelmeztetés mellett – fel kell hívni a  hiány nyolc napon belül történő pótlására és ennek igazolására. 
Az  (1)  bekezdés szerinti vizsgálat nem kezdhető meg addig, amíg az  igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 
a kérelmező nem igazolta.

 (5) Ha a  kérelem nem felel meg a  (2)  bekezdésben meghatározott követelményeknek, a  kérelmezőt – a  mulasztás 
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – fel kell hívni a hiányok nyolc napon belül történő pótlására 
vagy nyolc napon belüli nyilatkozattételre. A projektcsoport-minősítési kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, 
illetve a kérelmező nyilatkozata ellenére sem elégíti ki a vizsgált követelményeket.

 (6) Ha a  projektcsoport-minősítési kérelem megfelel a  (3)  bekezdésben meghatározott feltételeknek, a  Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala a kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, hogy:
a) nem kell-e elutasítani a 14. § alapján,
b) a  kérelem szerinti projektek tartalmát képező tevékenységek kutatás-fejlesztési tevékenységnek 

tekinthetők-e, valamint
c) az  ebből a  célból kiválasztott projektek szerinti tevékenységek a Tao. tv. szerinti saját tevékenységi körben 

végzett tevékenységnek tekinthetők-e.
 (7) Ha a  projektcsoport-minősítési kérelem tartalma alapján a  (6)  bekezdés szerinti vizsgálat nem végezhető 

el, a  kérelmezőt fel kell hívni – a  mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – a  hiányok  
21 napon belül történő pótlására vagy 21 napon belüli nyilatkozattételre. A projektcsoport-minősítési kérelmet el 
kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem alkalmas a minősítés elvégzésére.

13. § (1) Ha a  projektcsoport-minősítési kérelem szerinti projektek tartalmát a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kutatás-
fejlesztési tevékenységnek minősíti, határozata alapján a  10.  § (1)  bekezdése vagy a  11.  § (3)  bekezdése szerinti 
felsorolásban feltüntetett valamennyi projektet kutatás-fejlesztési tevékenységnek kell tekinteni. A  Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala határozatában megállapítja azt is, hogy a projektcsoport-minősítési kérelemben az ebből 
a célból kijelölt projektek szerinti tevékenységeket a kérelmező a 10. § (3) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatára 
tekintettel a Tao. tv. szerinti saját tevékenységi körben végzi-e.

 (2) Ha a  projektcsoport-minősítési kérelem szerinti projektek közül több projekt tartalma sem tekinthető kutatás-
fejlesztési tevékenységnek, vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala álláspontja szerint több projekt tekintetében 
nem megalapozott a  kérelmező 10.  § (3)  bekezdés d)  pontja szerinti nyilatkozata, a  Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala határozatában a  projektcsoport-minősítési kérelmet elutasítja. Az  elutasító határozat nem érinti 
a  kiválasztott projektek közül kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített projektek megítélését, ezeket kutatás-
fejlesztési tevékenységnek kell tekinteni.

 (3) Ha a  projektcsoport-minősítési kérelem szerinti projektek közül legfeljebb egy projekt nem tekinthető kutatás-
fejlesztési tevékenységnek, vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala álláspontja szerint egy projekt tekintetében 
nem megalapozott a  kérelmező 10.  § (3)  bekezdés d)  pontja szerinti nyilatkozata, a  Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala a 10. § (1) bekezdése vagy a 11. § (3) bekezdése szerinti felsorolásából egy további projektet választ ki, és 
felhívja a kérelmezőt, hogy 15 napon belül nyújtsa be a  projekt 12.  § (2)  bekezdése szerinti szempontok alapján 
történő bemutatását.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti projekt minősítéséről a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 21 napon belül dönt. Ha 
a  (3)  bekezdés szerinti projekt tartalmát a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kutatás-fejlesztési tevékenységnek 
minősíti, akkor az (1) bekezdés szerinti határozatot hoz.

 (5) Ha a  (3)  bekezdés szerinti projekt tartalmát a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem minősíti kutatás-fejlesztési 
tevékenységnek, akkor a (2) bekezdés szerinti határozatot hoz.

 (6) Ha a  kérelmező a  7.  § (3)  bekezdése alapján úgy nyilatkozik, hogy az  érintett adóévben éri el a  7.  § (3)  bekezdés 
a)  pontja szerinti ráfordítást, valamint a  7.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerinti létszámot, akkor az  érintett adóévre 
vonatkozó éves beszámoló rendelkezésre állását követő 15 napon belül nyilatkozatot kell benyújtania a  Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalához arról, hogy ezek a feltételek megvalósultak-e.

 (7) A (6) bekezdés szerinti nyilatkozattételi kötelezettség esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala csak a nyilatkozat 
benyújtását követően hozhat határozatot.

 (8) Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy a 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti ráfordítás és 7. § (3) bekezdés b) pontja 
szerinti létszám közül valamelyiket nem érte el a  minősítéssel érintett adóévben, akkor a  Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala határozatában a  projektcsoport-minősítési kérelmet elutasítja. Az  elutasító határozat nem érinti 
a  kiválasztott projektek közül kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített projektek megítélését, ezeket kutatás-
fejlesztési tevékenységnek kell tekinteni.
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III. FEJEZET
A MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

14. §  A  minősítési eljárások során benyújtott kérelmeket el kell utasítani, ha a  projekt tárgya, célkitűzése vagy 
megvalósításának módja a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközik.

15. §  A minősítési eljárásokban – ha szakértő kirendelésére kerül sor – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a projekt által 
érintett tudományterületen jártas, független szakértőt vesz igénybe.

16. § (1) A  minősítési eljárások során a  beadványok elektronikus úton kizárólag a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 
erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap használatával nyújthatók be.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti elektronikus ügyintézés lehetősége az  egységes, személyre szabott ügyintézési felületen 
keresztül vagy közvetlenül a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala internetes honlapján üzemeltetett elektronikus 
ügyintézési rendszeren érhető el.

17. §  A  minősítés iránti, elektronikus úton benyújtott űrlaphoz kizárólag az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól 
szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eürkr.) 17.  § (1)  bekezdésében említett, kötelezően 
elfogadandó formátumú, valamint az  Eürkr. 17.  § (2)  bekezdése alapján közzétett, továbbá az  Eürkr. 17.  § 
(3) bekezdése alapján kötött megállapodásban foglalt formátumú mellékletek csatolhatók.

18. §  Az elektronikus úton benyújtott kérelmeknek tartalmaznia kell az 1., 7., 9., 10. és 12. §-ban előírt kellékeket, és meg 
kell felelnie az 1., 7., 9., 10. és 13. §-ban meghatározott követelményeknek.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (2) A 3. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

20. § (1) A projektcsoport-minősítési eljárásban a 7. §-ban meghatározott regisztrációs kérelmet első alkalommal e rendelet 
hatálybalépését követő 60 napon belül lehet benyújtani.

 (2) A  projektcsoport-minősítési eljárást első alkalommal a  2017. december 31-ét követően kezdődő adóév 
vonatkozásában, illetve a  naptári évtől eltérő üzleti évvel rendelkező kérelmezők esetében az  e  rendelet 
hatálybalépése napján folyamatban lévő adóév vonatkozásában lehet kezdeményezni, feltéve, hogy a folyamatban 
lévő adóévből 6 hónap még nem telt el.

 (3) Ha a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az  elektronikus ügyintézést az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét 
megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az  elektronikus kapcsolattartásra az  egyes tevékenységek 
kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól szóló 9/2012. (II. 1.) Korm. rendelet  
2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

21. §  Hatályát veszti az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól 
szóló 9/2012. (II. 1.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelete
a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány a  Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvény 102.  § 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § és 14. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikke (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. ingázó-vendégoktató: az a vendégoktató, aki feladatait magyarországi állandó tartózkodási helyéről a külföldi 

felsőoktatási intézményhez vagy külföldi magyar intézethez meghatározott időközönként történő ideiglenes 
kiutazás keretében látja el,

2. külföldi magyar intézet: a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 
(a  továbbiakban: Külszoltv.) 3.  § (3)  bekezdése szerinti külföldi magyar kulturális intézet vagy kulturális 
szolgálat,

3. lektor: a  külpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériummal 
(a  továbbiakban: minisztérium) vendégoktatói ösztöndíjprogram keretében vendégoktatói ösztöndíjas 
jogviszonyban álló személy, aki kormányközi vagy külföldi államok oktatásért felelős minisztériumával kötött 
intézményközi megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) alapján külföldi felsőoktatási intézményben 
vagy külföldi magyar intézetben magyar nyelvi oktatási és kulturális tevékenységet lát el,

4. ösztöndíjas: a  vendégoktatói ösztöndíjprogram keretében vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban álló 
személy,

5. vendégoktató: a lektor és a vendégtanár,
6. Vendégoktatók a  Magyar Kultúráért programsorozat: a  minisztérium által létrehozott és finanszírozott, 

a  vendégoktatók által megszervezett és lebonyolított programsorozat, melynek célja a  magyar kultúra 
külföldi népszerűsítése,

7. vendégtanár: a  minisztériummal vendégoktatói ösztöndíjprogram keretében vendégoktatói ösztöndíjas 
jogviszonyban álló személy, aki megállapodás alapján külföldi felsőoktatási intézményben vagy külföldi 
magyar intézetben a magyar kultúrát tudományos igénnyel bemutató oktatási és kulturális tevékenységet lát 
el.

2. § (1) A Kormány által alapított vendégoktatói ösztöndíjprogram (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) célja
a) a  magyar nyelv és kultúra megállapodás alapján külföldi felsőoktatási intézményben vagy külföldi magyar 

intézetben (a  továbbiakban együtt: fogadó intézmény) történő oktatásának, megismertetésének és 
terjesztésének, valamint

b) a  fogadó intézmény igénye szerinti külföldi hungarológiai kutatási és oktatási tevékenységekben való 
részvételének

az elősegítése és támogatása.
 (2) A vendégoktató az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása keretében jogosult a Vendégoktatók a Magyar 

Kultúráért programsorozatban részt venni, illetve a minisztérium felé a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonya alatt 
programpályázatot benyújtani.

 (3) Az ösztöndíjprogram működtetéséért a miniszter felel. Az ösztöndíjprogram lebonyolítását a minisztérium látja el.
 (4) Az  ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a  minisztérium költségvetésében kell tervezni és 

biztosítani.

3. §  A miniszter
a) közzéteszi az ösztöndíjprogramra és annak keretében az egyes ösztöndíjakra vonatkozó pályázati felhívást,
b) kijelöli az  ösztöndíjprogram keretében közzétett pályázati felhívás alapján benyújtott pályázatokat elbíráló 

bíráló bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elnökét és tagjait,
c) visszavonja a Bizottság elnökének vagy tagjainak a kijelölését,
d) dönt – a Bizottság javaslata alapján – az ösztöndíjprogram keretében benyújtott pályázatok eredményéről és 

az ösztöndíjak odaítéléséről,



29564 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 181. szám 

e) jóváhagyja
ea) az ösztöndíjprogram működési szabályzatát és
eb) az ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos éves beszámolót,

f ) elkészíti
fa) a pályázati felhívást és
fb) az ösztöndíjprogram működési szabályzatát,

g) gondoskodik a pályázati felhívás, illetve az ösztöndíjprogram működési szabályzat közzétételéről,
h) lefolytatja a pályázati eljárást,
i) formailag és tartalmilag ellenőrzi a határidőben beérkezett pályázatokat,
j) ellenőrzi az ösztöndíjas által elkészített havi jelentést és éves beszámolót,
k) évente beszámolót készít az ösztöndíjprogram végrehajtásáról,
l) ellátja az ösztöndíjasok tevékenységével kapcsolatos koordinációs feladatokat,
m) ellátja az ösztöndíjszerződés megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,
n) gondoskodik az ösztöndíjprogram részét képező egyéb programok megszervezéséről és lebonyolításáról,
o) kapcsolatot tart az ösztöndíjprogramban részt vevő intézményekkel.

4. §  Az ösztöndíjprogram működési szabályzata meghatározza
a) a Bizottság működésének részletes szabályait,
b) a  Bizottságnak a  minisztériummal jogviszonyban nem álló tagja (a  továbbiakban: külső szakértő tag) 

díjazására vonatkozó részletes szabályokat,
c) az ösztöndíjas és a külképviselet együttműködési kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat és annak 

feltételeit,
d) az ösztöndíjszerződés megkötésekor alkalmazandó szerződésmintát,
e) az ösztöndíjas teljesítményértékelési rendszerét,
f ) az ösztöndíjas feladatai szerződésszerű ellátásának feltételeit (teljesítés igazolása).

5. § (1) A  héttagú Bizottság egy elnökből és hat tagból áll. A  Bizottságot, a  minisztériummal kormányzati szolgálati 
jogviszonyban álló és vezetői munkakört betöltő elnök és három tag (a  továbbiakban: belső tag), továbbá három 
külső szakértő tag alkotja. A  Bizottság elnökét és tagjait a  miniszter nevezi ki három évre. A  minisztert megilleti 
a bizottsági tagság egyoldalú, indokolási kötelezettség nélküli visszavonásának joga.

 (2) A belső tag bizottsági tagsága megszűnik a vezetői munkaköréből nem vezetői munkakörbe történő áthelyezésével 
vagy a minisztériummal fennálló kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésével, illetve megszüntetésével.

 (3) A  bizottsági tagság részletes feltételeit és követelményeit az  ösztöndíjprogram működési szabályzata határozza 
meg.

 (4) A  Bizottság működési feltételeinek biztosításáról, valamint titkársági és adminisztratív feladatainak ellátásáról 
a minisztérium gondoskodik.

 (5) A Bizottság
a) javaslatot tesz a miniszternek

aa) az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozóan és
ab) a pályázati felhívás tartalmára vonatkozóan,

b) megállapítja és elfogadja az ügyrendjét.
 (6) A Bizottság elnöke

a) megállapítja a Bizottság üléseinek napirendjét, valamint
b) összehívja és vezeti a Bizottság üléseit.

 (7) A Bizottság külső szakértő tagja az ösztöndíjprogram működési szabályzatában foglaltak szerint díjazásra jogosult.

6. § (1) A miniszter minden év november 30. napjáig nyilvános pályázati felhívást tesz közzé az ösztöndíjprogram keretében 
fogadó intézményben vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony létesítésére.

 (2) A  miniszter indokolt esetben dönthet pályázati felhívásnak az  (1)  bekezdésben meghatározott időponttól eltérő 
pályázati felhívás közzétételéről is (rendkívüli pályázati felhívás).

 (3) A  pályázati felhívást és az  ösztöndíjprogram működési szabályzatát a  minisztérium hivatalos honlapján közzé kell 
tenni.
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 (4) A pályázati felhívás tartalmazza
a) a pályázati feltételeket,
b) a pályázat benyújtásának határidejét,
c) az értékelés szempontjait,
d) az ösztöndíjasnak biztosítandó ösztöndíj, költségtérítés mértékét, valamint
e) a pályázati és kiválasztási eljárással, továbbá az ösztöndíjjal összefüggő egyéb követelményeket.

 (5) Pályázat benyújtására az a cselekvőképes, nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgár jogosult, aki a pályázat 
benyújtásának időpontjában
a) lektori tevékenység támogatása esetén magyar nyelv és irodalom tantárgynak megfelelő szakos tanári 

szakképzettséggel vagy magyar mint idegen nyelvszakos tanári szakképzettséggel és mesterfokozattal 
rendelkezik,

b) vendégtanári tevékenység támogatása esetén a  fogadó intézmény által meghatározott szakirányú 
szakképzettséggel és mesterfokozattal vagy doktori fokozattal rendelkezik,

c) megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek,
d) megfelel a fogadó intézmény által meghatározott feltételeknek, valamint
e) vállalja, hogy sikeres kiválasztás esetén a minisztériummal ösztöndíjszerződést köt.

 (6) Az (5) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a pályázati eljárás folyamán a miniszter ellenőrzi.
 (7) A miniszter a pályázat elbírálásáról a pályázati felhívásban meghatározott határidőn belül elektronikus úton értesíti 

a pályázót.

7. § (1) A  pályázati feltételeknek megfelelő pályázók kiválasztási eljáráson vesznek részt. A  kiválasztási eljárás keretében 
a Bizottság személyes meghallgatást (a továbbiakban: meghallgatás) folytat le.

 (2) A pályázót a meghallgatás helyéről és időpontjáról a miniszter a meghallgatás időpontját megelőzően legalább öt 
munkanappal korábban, elektronikus úton értesíti.

 (3) A kiválasztási eljárásban nem vehet részt a Bizottság azon tagja,
a) aki a pályázónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója,
b) aki a pályázóval közvetlen irányítási, felügyeleti, ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatban áll, vagy
c) akitől az elfogulatlan eljárás nem várható el.

 (4) A  Bizottság tagjának, illetve elnökének a  (3)  bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok fennállását az  arról történő 
tudomásszerzést követően haladéktalanul be kell jelentenie az elnöknek, illetve az elnök esetében a miniszternek. 
Ha az  összeférhetetlenségi ok fennállását a  Bizottság tagja vagy elnöke bejelentette, vagy a  bizottsági tag 
az  összeférhetetlenségi ok fennállására figyelemmel kizárásra került, a  miniszter az  ösztöndíjprogram működési 
szabályzata szerint másik tagot jelöl ki az érintett pályázó meghallgatására.

 (5) A Bizottság
a) a meghallgatáson elért eredménye alapján dönt arról, hogy megfelelt-e a pályázó a kiválasztási eljáráson, és
b) rangsorolási listát állít össze a kiválasztási eljáráson megfelelt pályázókról.

 (6) A  Bizottság a  kiválasztási eljárás eredménye alapján összeállított rangsorolási listát véleményezésre megküldi 
a fogadó intézmény részére.

 (7) Az  ösztöndíjat a  fogadó intézmény hozzájárulása alapján a  miniszter adományozza azzal a  feltétellel, hogy 
az  ösztöndíjasnak a  fogadó intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kell létesítenie és az  ösztöndíjas 
jogviszony időtartama alatt azt fenn kell tartania.

 (8) A  (7)  bekezdésben foglalt kötelezettség alól a  miniszter indokolt esetben mentesítést adhat, amennyiben 
a  fogadó intézmény nem biztosítja a  foglalkoztatási jogviszony létrehozását. A  mentesítés részletes szabályait 
az ösztöndíjprogram működési szabályzata határozza meg.

8. § (1) A  miniszter a  pályázóval az  ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül az  4.  § d)  pontja 
szerinti ösztöndíjszerződést köt. A  miniszter a  nyertes pályázók névsorát az  (5)  bekezdés e)  pontja alapján adott 
hozzájárulásuk alapján a minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.

 (2) Ha a  pályázó az  ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül az  (1)  bekezdés szerinti 
szerződést nem köti meg, a pályázó helyébe a 7. § (5) bekezdés b) pontja szerinti rangsorolási listán soron következő 
− a fogadó intézmény által is támogatott − pályázó lép.

 (3) Ha a pályázó rajta kívül álló okból nem tudja az értesítésben megjelölt határidőn belül megkötni az  (1) bekezdés 
szerinti szerződést, akkor erre a  vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonynak ösztöndíjszerződés szerinti tervezett 
kezdőnapját megelőző legkésőbb tizenötödik napig lehetőséget kell biztosítani számára.
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 (4) Az  ösztöndíjjal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, valamint a  vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony egyéb 
feltételeit az ösztöndíjszerződésben kell meghatározni.

 (5) Az ösztöndíjszerződés tartalmazza
a) a  felek nevét, illetve megnevezését és a  vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony szempontjából lényeges 

adataikat,
b) a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony kezdetének és megszűnésének időpontját,
c) az ösztöndíj és költségtérítés havi összegét, azok kifizetésének határidejét, módját,
d) a  fogadó intézményben a  2.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott tevékenység folytatásának 

helyszínét, feltételeit, valamint az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket,
e) a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást,
f ) a  nyilatkozatot, amelyben az  ösztöndíjas vállalja, hogy a  fogadó intézménnyel − amennyiben azt 

az oktatóhely megköveteli − a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony fennállta alatt foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyt létesít és tart fenn, valamint

g) a szerződésszegés jogkövetkezményeit.

9. § (1) Az ösztöndíjassal a miniszter az ösztöndíjprogram keretében legfeljebb négy tanév időtartamára szóló határozott 
idejű ösztöndíjszerződést köthet.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti időtartamot indokolt esetben – a fogadó intézmény javaslatára – a miniszter legfeljebb egy 
alkalommal, legfeljebb egy tanév időtartamával meghosszabbíthatja.

 (3) Az  ösztöndíjas az  ösztöndíjszerződés időtartama alatt a  minisztérium által meghatározott képzéseken és 
továbbképzéseken köteles részt venni, melyek sikeres elvégzéséről tanúsítványt kap.

 (4) Az  ösztöndíjast az  ösztöndíjszerződés időtartama alatt együttműködési kötelezettség terheli a  külképviselettel, 
melynek részletes szabályait az ösztöndíjprogram működési szabályzata tartalmazza.

 (5) Az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés időtartama alatt a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonya alapján szabadság 
nem illeti meg.

 (6) Az ösztöndíjas a miniszter engedélye alapján – a fogadó intézmény szorgalmi és vizsgaidőszakát figyelembe véve – 
jogosult tevékenysége ellátásának ideiglenes megszakítására (a  továbbiakban: távollét), valamint az  ösztöndíj 
időtartama alatt a miniszter engedélyével létesíthet vagy tarthat fenn foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyt, 
ide nem értve a 7. § (7) bekezdése szerinti, kötelezően létesítendő jogviszonyt. A távollét időpontját – a miniszter 
előzetes jóváhagyása alapján – az  ösztöndíjas határozza meg. A  távollét időpontját, ide nem értve a  rendkívüli, 
előre nem látható eseteket az ösztöndíjas köteles a távollét tervezett időpontja előtt legalább három munkanappal 
bejelenteni.

10. § (1) Az  ösztöndíjas az  ösztöndíjprogram keretében a  vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt, 
az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint ösztöndíjban és költségtérítésben részesül.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott ösztöndíj és költségtérítés mértékének és számítási módjának megállapítása, 
számfejtése és folyósítása a  Külszoltv.-nek és a  külképviseletek besorolásáról, valamint a  tartós külszolgálaton 
lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló miniszteri 
rendeletnek (a  továbbiakban: miniszteri rendelet) a  devizailletményre és általány-költségtérítésre vonatkozó 
megfelelő rendelkezései alapulvételével, a (3)–(5) bekezdés figyelembevételével a mindenkori pályázati felhívásban 
foglaltak szerint kerül meghatározásra.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti ösztöndíjat a  Külszoltv.-nek a  devizailletményre és a  deviza-illetménypótlékra vonatkozó 
szabályai alapulvételével kell megállapítani, figyelemmel a  (4)  bekezdésben foglaltakra. Az  (1)  bekezdés szerinti 
költségtérítést a Külszoltv. átalány-költségtérítésre vonatkozó szabályai alapulvételével kell megállapítani.

 (4) A  (3)  bekezdés alapján megállapított ösztöndíj – a  Külszoltv. vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – a  miniszteri 
rendelet szerint a  fogadó intézmény székhelye vagy a  székhelytől eltérő működési helye esetén a  működési 
helyét képező település szerinti vagy a  (7)  bekezdésében foglaltak szerint megállapított állomáshelyre irányadó 
deviza-alapilletmény alapulvételével
a) 1,0 szorzóval, illetve
b) az ingázó-vendégoktató esetében 0,5 szorzóval
kerül megállapításra.

 (5) Az  ingázó vendégoktató a  Külszoltv. 2.  § 8.  pontja szerinti házastársa után nem jogosult a  Külszoltv. 24.  § 
(7)  bekezdésében meghatározott deviza-illetménypótlék szabályai alapulvételével megállapított ösztöndíjrészre, 
valamint a  Külszoltv. 25.  § (2)  bekezdésében foglalt átalány-költségtérítés szabályai alapulvételével megállapított 
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ösztöndíjrész meghatározása során kizárólag a  Külszoltv. 25.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott vegyes 
költségtérítést kell a részére megállapítani.

 (6) Az  (1)  bekezdésben meghatározott ösztöndíj és költségtérítés folyósításának feltétele az  ösztöndíjszerződésben 
foglalt kötelezettségek teljesítése és annak az  ösztöndíjprogram működési szabályzatában, valamint 
az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerinti igazolása.

 (7) Ha azon a  településen, ahol a  fogadó intézmény székhelye vagy a  székhelytől eltérő működési hely esetén 
a működési helye található, nem működik külképviselet, akkor a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti ösztöndíjrészt 
a  fogadó államban a  földrajzi távolság szerinti legközelebbi külképviseletre megállapított deviza-alapilletmény 
figyelembevételével a (4)–(5) bekezdésben foglaltak alapján kell megállapítani.

 (8) Keresőképtelenség esetén az  (1)  bekezdésben meghatározott ösztöndíj és költségtérítés a  Külszoltv. 33.  §  
(2)–(4) bekezdése figyelembevételével kerül megállapításra.

11. § (1) A vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony megszűnik
a) az ösztöndíjas halálával,
b) az ösztöndíjszerződésben meghatározott időpontban.

 (2) A vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony megszüntethető
a) a felek közös megegyezésével,
b) harminc napos felmondási idő mellett bármelyik fél részéről történő indokolás nélküli felmondással  

(rendes felmondás),
c) azonnali hatályú felmondással,

ca) a  miniszter által, ha az  ösztöndíjas önhibájából nem teljesíti az  ösztöndíjszerződésben foglalt 
feltételeket vagy teljesítménye nem éri el az ösztöndíjprogram teljesítményértékelési rendszerében 
meghatározott szintet,

cb) bármely fél által, ha a  miniszter, illetve az  ösztöndíjas az  ösztöndíjszerződésben foglalt lényeges 
kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal olyan jelentős mértékben megszegi vagy 
egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

 (3) Az ösztöndíjas az  (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában meghatározott esetben köteles a  részére folyósított 
ösztöndíj és költségtérítés utolsó havi teljes összegét 30 napon belül visszafizetni.

 (4) A miniszter az ösztöndíjas azonnali hatályú felmondása esetén az aktuális hónapra járó ösztöndíjat és költségtérítést 
egy összegben megfizeti az ösztöndíjas részére.

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

13. §  A külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról szóló 366/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A miniszter az 1. § a)–p) pontjában meghatározott feladatait a Demokrácia Központ Közalapítvány Külügyi és 
Külgazdasági Intézet megnevezésű önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységén keresztül látja el.”

14. § (1) Az  egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A KKI-nek a Külügyi és Külgazdasági Intézetről szóló 182/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti feladatait 
2017. január 1-jével a  külpolitikáért felelős miniszter a  Demokrácia Központ Közalapítvány közreműködésével, 
a  vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet hatálybalépését követően a  Demokrácia Központ 
Közalapítvány Külügyi és Külgazdasági Intézet megnevezésű önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti 
egysége közreműködésével látja el.”

 (2) A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 39. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A  Demokrácia Központ Közalapítvány – Külügyi és Külgazdasági Intézet megnevezésű önálló jogi 
személyiséggel rendelkező szervezeti egysége részére a  (2)  bekezdésben foglalt feladatok ellátásához szükséges 
forrás megfelelő formában történő biztosításáról a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelete
a településügyi dokumentumok készítéséhez szükséges térképi adatbázisok, adatok ingyenes átadása 
érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) és f ) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés  
8. és 9. pontjában,
a 3. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés  
22. és 23. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A területfejlesztési koncepció, a  területfejlesztési program és a  területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 11/A. §-sal és 11/B. §-sal egészül ki:
„11/A.  § (1) A  területrendezésért felelős miniszter vagy az  általa meghatalmazott Lechner Tudásközpont 
Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a  területrendezési terv készítése, 
módosítása előtt írásban megkeresi a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet a területfejlesztésről és 
a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (1b) bekezdése, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény 72.  § (4), (7) és (8)  bekezdése, valamint a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi 
XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése alapján, a 12. melléklet szerinti adatbázisok és adatok biztosítása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megkereséshez mellékelni kell
a) a  területrendezési tervek kidolgozásáért felelős szerv területrendezési terv készítésére, módosítására irányuló 
döntését és
b) a  területrendezési tervek kidolgozásáért felelős szerv és – amennyiben a  feladatok kidolgozásában érintett – 
a  Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nyilatkozatát 
arról, hogy az  (1)  bekezdés szerinti kérelmező az  adatbázisokat és az  adatokat kizárólag az  a)  pontban 
meghatározott feladathoz használja fel.
(3) A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az  (1)  bekezdés szerinti kérelmező részére a  hiánytalan 
megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül elektronikus szolgáltatás formájában vagy – amennyiben 
a műszaki feltételek nem adottak – digitális adathordozón adja át a 12. melléklet szerinti legfrissebb EOV rendszerű 
adatbázisokat és adatokat, továbbá az adatszolgáltatás sorszámát.
(4) A  területrendezési terv monitorozásához a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a  (3)  bekezdés 
szerint szolgáltatott
a) a 12. mellékletében foglalt táblázat 2–4. soraiban szereplő adatbázisokat, adatokat negyedévente frissítve,
b) a 12. mellékletében foglalt táblázat 5–9. soraiban szereplő adatbázisokat, adatokat évente frissítve
elektronikus szolgáltatás formájában vagy – amennyiben a műszaki feltételek nem adottak – digitális adathordozón 
adja át az (1) bekezdés szerinti megkereső részére.
(5) A  (3) és (4)  bekezdések szerint szolgáltatott adatbázisok és adatok felhasználásával készült dokumentumokon 
fel kell tüntetni az  adatszolgáltató által megadott adatszolgáltatás sorszámát, valamint azt, hogy az  állami 
alapadatbázisok felhasználásával készült.
(6) Hálózati adatszolgáltatás esetén a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, egyéb, nem hálózati 
adatszolgáltatás esetén a  területileg illetékes kormányhivatal szakfelügyelete szakfelügyeleti ellenőrzés keretében 
külön jogszabályban meghatározott módon vizsgálhatja a  (3)  bekezdés szerint szolgáltatott adatbázisok, adatok 
hozzáférésének és felhasználásnak jogszerűségét.
11/B. § (1) A megyei területrendezési terv kidolgozásáért felelős megyei önkormányzat a megyei területrendezési 
terv készítése, illetve módosítása előtt írásban megkeresi a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet 
a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C.  § (1b)  bekezdése, az  ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72.  § (5)  bekezdése, valamint a  földmérési és térképészeti 
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tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6.  § (20)  bekezdése alapján, a  13.  melléklet szerinti adatbázisok és 
adatok biztosítása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megkereséshez mellékelni kell
a) a megyei önkormányzat területrendezési terv készítésére, módosítására irányuló döntését és
b) a  megyei önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy az  adatbázisokat és az  adatokat kizárólag az  a)  pontban 
szereplő feladathoz használja fel.
(3) A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a megyei önkormányzat részére a hiánytalan megkeresés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül elektronikus adatszolgáltatás formájában vagy – amennyiben a műszaki 
feltételek nem adottak – digitális adathordozón adja át a  13.  melléklet szerinti legfrissebb EOV rendszerű 
adatbázisokat és adatokat, továbbá az adatszolgáltatás sorszámát.
(4) A  megyei önkormányzat a  (3)  bekezdés szerint rendelkezésére álló adatbázisokat és adatokat kizárólag 
a  (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott feladat kidolgozására szerződött félnek adhatja át, az  adatbázisok 
és adatok felhasználására vonatkozó szerződésben foglaltak szerint. Az  adatbázisok és adatok felhasználására 
vonatkozó szerződés tartalmazza a  felhasználásra átadott adatbázisok, adatok megnevezését, átadásuk módját, 
felhasználásuk tárgyát, felhasználóit, a  felhasználás feltételeit, módját, továbbá azt, hogy az  adatok, adatbázisok 
harmadik fél számára tovább nem adhatók.
(5) A  (3)  bekezdés szerint szolgáltatott adatbázisok és adatok felhasználásával készült dokumentumokon fel kell 
tüntetni az adatszolgáltató által megadott adatszolgáltatás sorszámát, valamint azt, hogy az állami alapadatbázisok 
felhasználásával készült.
(6) Hálózati adatszolgáltatás esetén a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, egyéb, nem hálózati 
adatszolgáltatás esetén a  területileg illetékes kormányhivatal szakfelügyelete szakfelügyeleti ellenőrzés keretében 
külön jogszabályban meghatározott módon vizsgálhatja a  (3)  bekezdés szerint szolgáltatott adatbázisok, adatok 
hozzáférésének és felhasználásnak jogszerűségét.”

2. §  Az R1.
a) az 1. melléklet szerinti 12. melléklettel és
b) a 2. melléklet szerinti 13. melléklettel
egészül ki.

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 (a továbbiakban: R2.) 6. §-a a következő (6)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Nyilvántartás, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerinti területfejlesztéssel 
és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer működtetéséhez a  Lechner Tudásközpont Területi, 
Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság írásban megkeresi a földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szervet a 2. melléklet szerinti adatbázisok és adatok biztosítása érdekében.
(7) A (6) bekezdés szerinti megkeresés az igényelt adatok megnevezése mellett tartalmazza a Lechner Tudásközpont 
Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nyilatkozatát arról, hogy az adatbázisokat 
és az  adatokat kizárólag a  Nyilvántartás és a  területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs 
rendszer működtetéséhez használja fel.
(8) A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a  (6)  bekezdés szerinti hiánytalan megkeresés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül elektronikus szolgáltatás formájában vagy – amennyiben a  műszaki 
feltételek nem adottak – a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság által biztosított digitális adathordozón adja át a  2.  melléklet szerinti legfrissebb EOV rendszerű 
adatbázisokat és adatokat, továbbá az adatszolgáltatás sorszámát.
(9) A  (8)  bekezdés szerint szolgáltatott adatbázis és adat felhasználásával készült termékeken fel kell tüntetni 
az  adatszolgáltató által megadott adatszolgáltatás sorszámát, valamint azt, hogy az  állami alapadatbázisok 
felhasználásával készült.
(10) Hálózati adatszolgáltatás esetén a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, egyéb, nem hálózati 
adatszolgáltatás esetén a  területileg illetékes kormányhivatal szakfelügyelete szakfelügyeleti ellenőrzés keretében 
külön jogszabályban meghatározott módon vizsgálhatja a  (8)  bekezdés szerint szolgáltatott adatbázisok, adatok 
hozzáférésének és felhasználásnak jogszerűségét.”
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4. §  Az R2. a 3. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

3. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 20. alcíme a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A.  § (1) A  polgármester a  településrendezési eszköz, a  koncepció, a  stratégia, a  kézikönyv és a  településképi 
rendelet készítése, illetve módosítása előtt írásban kérelmezheti a  földmérési és térinformatikai államigazgatási 
szervnél az  Étv. 13/A.  §-a, az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72.  § (6)  bekezdése, valamint 
a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése alapján, a 13. melléklet 
szerinti adatbázisok és adatok szolgáltatását.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékeli az önkormányzat
a) településrendezési eszköz, koncepció, stratégia, kézikönyv és településképi rendelet készítésére, illetve 
módosítására irányuló döntését és
b) nyilatkozatát arról, hogy az  átvett adatbázisokat és az  adatokat kizárólag az  a)  pont szerinti döntésben 
meghatározott dokumentumok elkészítéséhez használja fel.
(3) A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a  hiánytalan megkeresés kézhezvételétől számított  
15 napon belül elektronikus szolgáltatás formájában vagy – amennyiben a  műszaki feltételek nem adottak – 
digitális adathordozón adja át a polgármester részére a 12. melléklet szerinti legfrissebb Egységes Országos Vetületi 
(a továbbiakban: EOV) rendszerű adatbázisokat és adatokat, továbbá az adatszolgáltatás sorszámát.
(4) Az önkormányzat (a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzat) a (3) bekezdés szerint rendelkezésére álló 
adatbázisokat és adatokat kizárólag a  (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott feladat kidolgozására szerződött 
félnek adhatja át, az adatbázisok és adatok felhasználására vonatkozó szerződésben foglaltak szerint. Az adatbázisok 
és adatok felhasználására vonatkozó szerződés tartalmazza a  felhasználásra átadott adatbázisok, adatok 
megnevezését, átadásuk módját, felhasználásuk tárgyát, felhasználóit, a felhasználás feltételeit, módját, továbbá azt, 
hogy az adatok, adatbázisok harmadik fél számára tovább nem adhatók.
(5) A (3) bekezdés szerint szolgáltatott adatbázis és adat felhasználásával készült dokumentumokon fel kell tüntetni 
az  adatszolgáltató által megadott adatszolgáltatás sorszámát, valamint azt, hogy az  állami alapadatbázisok 
felhasználásával készült.
(6) Hálózati adatszolgáltatás esetén a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, egyéb, nem hálózati 
adatszolgáltatás esetén a  területileg illetékes kormányhivatal szakfelügyelete szakfelügyeleti ellenőrzés keretében 
külön jogszabályban meghatározott módon vizsgálhatja a  (3)  bekezdés szerint szolgáltatott adatbázisok, adatok 
hozzáférésének és felhasználásnak jogszerűségét.”

6. §  Az R3. a 4. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

4. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelethez
„12. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

Az országos és kiemelt térségi területrendezési tervek készítéséhez szükséges adatbázisok és adatok

A B C D E

1. Adatbázis Réteg Attribútum Formátum Egyéb

2.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázis

Földrészlet településazonosító, fekvés, helyrajzi szám (hrsz.),
közterület/nem közterület,
szektoradat,
tulajdonos típusa (állami/önkormányzati/magán),
művelés alól kivett terület esetén megnevezés

SHP shape, poligon Budapest Főváros 
Kormányhivatala
Téradat-tárházban 
rendelkezésre álló verzió

3.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázis

Művelési ág településazonosító, művelési ág, minőségi osztály,  
AK érték

SHP shape, poligon Budapest Főváros 
Kormányhivatala
Téradat-tárházban 
rendelkezésre álló verzió

4.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázis

Épület rendeltetés, tulajdonos típusa (állami/önkormányzati/
magán)

SHP shape, poligon Budapest Főváros 
Kormányhivatala
Téradat-tárházban 
rendelkezésre álló verzió

5.
Az ország 1:10 000 méretarányú 
digitális szintvonalrajza

Szintvonalak tengerszint feletti magasság SHP shape, vonal

6.

Digitális domborzatmodell Digitális 
domborzatmodell

tengerszint feletti magasság geotiff DDM5
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7.
Ortofotó RGB sávkiosztású geotiff Állami alapadat ortofotó – 

az elérhető legfrissebb verzió 
és legnagyobb felbontásban

8.

Mezőgazdasági Parcella Azonosító 
Rendszer (MePAR)

Felszínborítás összevont MePAR kategóriák:
a) szántó,
b) gyep,
c) állandó kultúra (ültetvények),
d) természetes növényzettel borított terület, 
természetes, illetve természetközeli élőhelyek,
e) infrastruktúra, épített környezet, mesterséges 
felszín,
f ) nyílt vízfelület,
g) energiaültetvény,
h) elsősorban nem mezőgazdasági hasznosítású, 
kistáblás területek, amelyen belül jellemzően nincs 
2500 m2-t elérő nagyságú mezőgazdasági parcella

SHP shape

9.
MePAR HMKÁ védett 

tájképi elemek
a) kiterjedéssel rendelkező HMKÁ védett tájelemek,
b)  pontszerű HMKÁ védett tájelemek

SHP shape

”
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2. melléklet a 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelethez
„13. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

A megyei területrendezési tervek készítéséhez szükséges adatbázisok és adatok

A B C D E

1. Adatbázis Réteg Attribútum Formátum Egyéb

2.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázis

Földrészlet településazonosító, fekvés, helyrajzi szám (hrsz.),
közterület/nem közterület,
szektoradat,
tulajdonos típusa (állami/önkormányzati/magán),
művelés alól kivett terület esetén megnevezés

SHP shape, poligon Budapest Főváros 
Kormányhivatala
Téradat-tárházban 
rendelkezésre álló verzió

3.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázis

Művelési ág településazonosító, művelési ág, minőségi osztály,  
AK érték

SHP shape, poligon Budapest Főváros 
Kormányhivatala
Téradat-tárházban 
rendelkezésre álló verzió

4.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázis

Épület rendeltetés, tulajdonos típusa (állami/önkormányzati/
magán)

SHP shape, poligon Budapest Főváros 
Kormányhivatala
Téradat-tárházban 
rendelkezésre álló verzió

5.
Az ország 1:10 000 méretarányú digitális 
szintvonalrajza

Szintvonalak tengerszint feletti magasság SHP shape, vonal

6.

Digitális domborzatmodell Digitális 
domborzatmodell

tengerszint feletti magasság geotiff DDM5

7.
Ortofotó RGB sávkiosztású

geotiff
Állami alapadat ortofotó – 
az elérhető legfrissebb verzió és 
legnagyobb felbontásban
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8.

Mezőgazdasági Parcella Azonosító 
Rendszer (MePAR)

Felszínborítás összevont MePAR kategóriák:
a) szántó,
b) gyep,
c) állandó kultúra (ültetvények),
d) természetes növényzettel borított terület, 
természetes, illetve természetközeli élőhelyek,
e) infrastruktúra, épített környezet, mesterséges felszín,
f ) nyílt vízfelület,
g) energiaültetvény,
h) elsősorban nem mezőgazdasági hasznosítású, 
kistáblás területek, amelyen belül jellemzően nincs 
2500 m2-t elérő nagyságú mezőgazdasági parcella

SHP shape, poligon

9.
MePAR HMKÁ védett 

tájképi elemek
a) kiterjedéssel rendelkező HMKÁ védett tájelemek,
b) pontszerű HMKÁ védett tájelemek

SHP shape

”

3. melléklet a 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer működtetéséhez szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatok

A B C D

1. Adatbázis Réteg Attribútum Formátum

2.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázis

Földrészlet településazonosító, fekvés, helyrajzi szám (hrsz.),
közterület/nem közterület,
szektoradat,
tulajdonos típusa (állami/önkormányzati/magán),
művelés alól kivett terület esetén megnevezés

DAT vagy SHP shape, poligon

3.
Állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázis

Művelési ág településazonosító, művelési ág, minőségi osztály, AK érték DAT vagy SHP shape, poligon

4.
Állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázis

Épület rendeltetés, tulajdonos típusa (állami/önkormányzati/magán) DAT vagy SHP shape, poligon

”
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4. melléklet a 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelethez
„13. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A településrendezési eszköz készítéséhez szükséges, és koncepciót, a stratégia, a kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez felhasználható 
adatbázisok és adatok

A B C D

1. Adatbázis Réteg Attribútum Formátum

2.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázis

Földrészlet településazonosító, fekvés, helyrajzi szám (hrsz.),
közterület/nem közterület,
szektoradat,
tulajdonos típusa (állami/önkormányzati/magán),
művelés alól kivett terület esetén megnevezés, utcanév

DAT vagy SHP shape, poligon

3.
Állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázis

Művelési ág településazonosító, helyrajzi szám (hrsz.), művelési ág, 
minőségi osztály, AK érték 

DAT vagy SHP shape, poligon

4.
Állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázis

Épület településazonosító, helyrajzi szám (hrsz.), rendeltetés, 
tulajdonos típusa (állami/önkormányzati/magán), 
házszám

DAT vagy SHP shape, poligon

5.
Az ország 1:10 000 méretarányú digitális 
szintvonalrajza

Szintvonalak tengerszint feletti magasság SHP shape, vonal

6.

Digitális domborzatmodell Digitális 
domborzatmodell

tengerszint feletti magasság geotiff

7. Ortofotó RGB sávkiosztású geotiff
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8.

Mezőgazdasági Parcella Azonosító 
Rendszer (MePAR)

Felszínborítás összevont MePAR kategóriák:
a) szántó,
b) gyep,
c) állandó kultúra (ültetvények),
d) természetes növényzettel borított terület, természetes, 
illetve természetközeli élőhelyek,
e) infrastruktúra, épített környezet, mesterséges felszín,
f ) nyílt vízfelület,
g) energiaültetvény,
h) elsősorban nem mezőgazdasági hasznosítású, kistáblás 
területek, amelyen belül jellemzően nincs 2500 m2-t elérő 
nagyságú mezőgazdasági parcella

SHP shape, poligon

9.
MePAR HMKÁ védett tájelemek a) kiterjedéssel rendelkező HMKÁ védett tájelemek,

b) pontszerű HMKÁ védett tájelemek
SHP shape

”
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A Kormány 335/2017. (XI. 9.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló  
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A 2014–2020 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap és az  Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) 
Korm.  rendelet [a továbbiakban: 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet] 8.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép, és a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével biztosítható hétszázezer eurót meghaladó összegű 
megelőlegezés.
(7) A  (6)  bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a  megelőlegezés teljes összege a  megelőlegezési szerződés 
módosítása következtében haladná meg a (6) bekezdés szerinti összeget.”

2. §  A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a következő 73/B. §-sal egészül ki:
„73/B.  § E  rendeletnek a  2014–2020 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap és 
az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 335/2017. (XI. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.2) 
módosított 9. § (6) bekezdését a Módr.2 hatálybalépése előtt megkötött megelőlegezési szerződésekre is alkalmazni 
kell.”

3. §  A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdés
a) a) pontjában az „50%-át” szövegrész helyébe a „megelőlegezéssel nem érintett részét” szöveg,
b) b)  pontjában a „támogatás terhére” szövegrész helyébe a „támogatás megelőlegezéssel nem érintett részét 

meghaladó uniós támogatás terhére” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 336/2017. (XI. 9.) Korm. rendelete
a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-nek, illetve anyavállalatának, 
a  Daimler AG-nek a  Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás 
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szerinti, Kecskemét belterület 26500 helyrajzi számú ingatlanon, illetve az  ezen földrészletekből telekalakítási 
eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő termelő és támogató 
létesítményekre, infrastruktúrára irányuló beruházásaival függenek össze.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági ügyeket is, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és 
üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

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

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

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásokkal összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. §  Hatályát veszti a  Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 336/2017. (XI. 9.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. területrendezési hatósági eljárások,
13. földmérési hatósági eljárások,
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14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
18. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. erdészeti hatósági eljárások,
21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
22. honvédelmi hatósági eljárások,
23. földvédelmi hatósági eljárások,
24. azok az 1–23. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
25. az 1–24. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és 
az azzal összefüggő feladatokról

A Kormány
 1. e határozat mellékleteként közzéteszi a  Magyarország Kormánya és a  Magyarországi Református Egyház 

között 2017. október 4-én létrejött Megállapodást, és ezzel egyidejűleg a  Magyar Köztársaság Kormánya és 
a  Magyarországi Református Egyház között 1998. december 8-án létrejött Megállapodás közzétételéről szóló 
1057/1999. (V. 26.) Korm. határozatot visszavonja;

 2. felhívja az érintett minisztereket, hogy a Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak.
Felelős: Miniszterelnök általános helyettese 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
igazságügyi miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozathoz

Megállapodás Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház között

Preambulum

 (1) Magyarország Kormánya (a  továbbiakban: Kormány) és a  Magyarországi Református Egyház (a  továbbiakban: 
Református Egyház; a  továbbiakban együttesen: Felek) – attól a  meggyőződéstől vezéreltetve, hogy a  Kormány 
és a  Református Egyház közötti viszony alapelveinek újbóli megerősítése szükséges, továbbá annak érdekében, 
hogy rögzítsék azokat a  kormányzati és egyházi feladatokat, amelyek a  Felek együttműködését meghatározzák – 
az  1998.  december 8-án köttetett Megállapodásukat, amelyet a  Kormány 1057/1999. (V. 26.) Korm. határozatának 
melléklete tartalmaz, megújítják. E  megújítást indokolja, hogy az  elmúlt két évtizedben Magyarországon és 
Európában meghatározó változásokra került sor, továbbá a  Református Egyház közfeladat-ellátó, társadalmi és 
közéleti tevékenysége jelentősen bővült.

 (2) Jelen Megállapodás hatálya kiterjed a  Református Egyház hitéleti, közösségszervező, közfeladat-ellátó, társadalmi 
és egyes közéleti tevékenységei állam általi anyagi támogatásával összefüggő kérdésekre, valamint azokra 
a garanciákra, melyek a jogok és kötelezettségek jóhiszemű gyakorlását hivatottak elősegíteni.

 (3) Jelen Megállapodás elsősorban Magyarország Alaptörvénye (a  továbbiakban: Alaptörvény) lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról szóló VII.  cikkét, a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011.  évi CCVI.  törvényt (a  továbbiakban: Ehtv), a  volt 
egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991.  évi XXXII.  törvényt (a  továbbiakban: Etv), 
az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvényt (a továbbiakban: 
Eftv), valamint a  Magyarországon működő más bevett egyházakkal kötött megállapodások rendelkezéseit 
figyelembe véve, alkalmazva és azokkal összhangban szabályozza a Felek kapcsolatát.

 (4) A Felek megállapítják, hogy az  állam és az  egyház viszonya a  demokratikus állam rendszerváltozáskor történt 
visszaállításával új alapokra helyeződött. Ennek megfelelően a  korábbi ideológiai szembenállás helyett 
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a  vallásszabadság biztosítása, valamint az  egyház önállósága, az  államtól való különvált működése mellett 
a partneri, kölcsönösen felelős együttműködés időszaka következett be.

 (5) A Kormány nagyra értékeli a  Református Egyház történelmi hagyományait, a  nemzet megmaradásáért, 
valamint erkölcsi és szellemi felemelése érdekében tett, hitéből fakadó erőfeszítéseket, részvételét a  magyar 
szabadságküzdelmekben, az  ország polgárosodása és az  európai kultúrába való bekapcsolódása terén vállalt 
szerepét, szolgálatát a nemzet identitásának és kultúrájának megőrzése és fejlesztése érdekében.

 (6) A Kormány örömmel veszi tudomásul, hogy a  Református Egyház a  rendszerváltozást megelőző évtizedek 
jogfosztottsága után ismét egyre szélesebb körben működtet nevelési-oktatási, pedagógiai szakszolgálati, 
pedagógiai-szakmai szolgáltató (e három a  továbbiakban: köznevelési), felsőoktatási, egészségügyi, szociális, 
karitatív, felzárkózási, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, környezetvédelmi, sport- és más közéleti 
intézményeket, és ezáltal jelentős részt vállal a  közfeladatok ellátásában, a  közösségek szervezésében és a  közjó 
előmozdításában.

 (7) A Kormány üdvözli a  Református Egyház azon társadalomszervező és közéleti törekvéseit, amelyek hozzájárulnak 
ahhoz, hogy Magyarország az  európai nemzetek közösségének megbecsült tagja legyen, őrizze és képviselje 
az  európai keresztyén értékeket a  társadalomban, továbbá hogy Magyarország elősegítse a  külhoni és 
diaszpórában élő magyarság identitásának és kultúrájának megőrzésére, fejlesztésére irányuló erőfeszítéseket, és 
együttműködhessen a világ nemzeteivel és országaival.

 (8) A Felek kölcsönösen elismerik egymás azon szándékát, hogy az  egyház és az  állam alkotmányos és partneri 
viszonyát az Alaptörvényben, valamint az Ehtv-ben foglaltak szerint megújítják.

 (9) A Református Egyház kinyilvánítja, hogy hitelveiből fakadó küldetésének tekinti az  általános közjó szolgálatát 
Magyarországon.

 (10) A Református Egyház elismeri, hogy Magyarország Kormánya jelentős lépéseket tett az  egyházak közfeladatokba 
való bevonására, a növekvő hitéleti és fejlesztési források biztosításával, valamint az egyházi iskolai, illetve óvodai 
hittanoktatás és a  választható hit- és erkölcstanoktatás (a  továbbiakban együtt: iskolai hittanoktatás) lehetővé 
tételével, elősegítve az egyházak társadalmat erősítő és nemzetmegtartó szolgálatát.

ELSŐ FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikkely

A Református Egyház olyan önkormányzattal rendelkező jogi személy, amely saját szervezete tekintetében 
egyházi törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalommal rendelkezik, gondoskodik a  Református Egyház hitelveit 
követők vallásgyakorlatának hitéleti és ebből fakadó közösségszervező, közfeladat-ellátó, társadalmi és közéleti 
tevékenységének ellátásáról.

2. cikkely

A Kormány elismeri a Református Egyház önkormányzatát; irányítására, felügyeletére szervet nem hoz létre.

MÁSODIK FEJEZET

I. HITÉLETI FELADATOK

3. cikkely

A Református Egyház hitelvei szerint gondoskodik hitéleti tevékenységének körében istentiszteletek, vallási 
cselekmények és szertartások végzéséről, a vallási meggyőződés kifejezésre juttatásáról, nyilvános gyakorlásáról és 
tanításáról.
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4. cikkely

A Református Egyház a  vallás szabad gyakorlását biztosító alkotmányos jog alapján feladatának tekinti, 
hogy az  olyan köznevelési, felsőoktatási, szociális, karitatív, felzárkózási, egészségügyi, család-, gyermek- és 
ifjúságvédelmi, kulturális, környezetvédelmi, sport-, valamint egyéb intézményeken belül, melyek nem a Református 
Egyház fenntartásában vannak, továbbá a  rendvédelmi szerveknél, a  Magyar Honvédségnél, a  nemzetbiztonsági 
szolgálatoknál és a  büntetés-végrehajtási intézetekben lehetővé váljon az  istentiszteleteken és vallásos 
szertartásokon és cselekményekben való részvétel azok számára, akik ezt igénylik.

5. cikkely

A Kormány az  állam és egyház különvált működésének elve alapján és a  vallásszabadság biztosítása érdekében 
tiszteletben tartja a  Református Egyház önkormányzatát, biztosítja zavartalan vallásgyakorlatának szabadságát, 
és elősegíti a  történelmi-kulturális jelentőségének és társadalmi súlyának megfelelő megjelenését a  nemzeti 
közintézményekben.

II. KÖZCÉLÚ TEVÉKENYSÉGEK

6. cikkely

A Kormány elismeri és nagyra értékeli, hogy a  Református Egyház hitéleti feladatain túl közcélú feladatok 
elvégzésében vesz részt, ezért számára az általa végzett közcélú feladatokban való részvételére tekintettel sajátos 
jogosultságokat biztosít. Az  egyházi közfeladat-ellátási tevékenységek finanszírozásának megállapítása az  állami 
intézményekre vonatkozó általános szabályok, az Eftv, az Ehtv, a Magyarországon működő más bevett egyházakkal 
kötött megállapodások, valamint jelen Megállapodás rendelkezéseinek együttes alkalmazásával történik.

7. cikkely

A Református Egyház hitelveiből fakadóan tanítói és missziói feladatának tekinti a  református szellemi és erkölcsi 
igényesség jegyében bölcsődei, köznevelési és felsőoktatási intézmények alapítását, fenntartását és működtetését, 
a  családi életre nevelést, továbbá a  nem a  Református Egyház által fenntartott köznevelési intézményekben is 
az iskolai hittanoktatást.

8. cikkely

A Református Egyház hitelveiből fakadóan diakóniai és missziói feladatának tekinti olyan karitatív, felzárkózási, 
diakóniai, szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi és sporttevékenységet folytató, illetve 
környezetvédelemmel foglalkozó intézmények alapítását, fenntartását és működtetését, amelyek hozzájárulnak 
a lelki és testi egészség megőrzéséhez.

9. cikkely

 (1) A Református Egyház részt vesz a  kulturális értékőrzésben, értékteremtésben és az  értékek átörökítésében, illetve 
mecenatúrában, valamint gondoskodik a magyar kulturális örökség fontos részét alkotó vallási, kulturális és nemzeti 
örökségek (levéltárak, könyvtárak, múzeumok és más gyűjtemények, illetve az  ezekben őrzött értékek, továbbá 
műemlékek, műemlék jellegű épületek stb.) fenntartásáról, megőrzéséről, gyarapításáról és közhasználatának 
biztosításáról.

 (2) A Református Egyház részt vállal a környezeti értékek védelmében; gyülekezeteiben, intézményeiben lehetőségéhez 
mérten képviseli a környezettudatosságot, formálja az ezzel kapcsolatos társadalmi gondolkodást.
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10. cikkely

 (1) A Kormány a  hitéleti tevékenységén túlmenően is elismeri és nagyra értékeli a  Református Egyház köznevelési, 
felsőoktatási, szociális, karitatív, felzárkózási, egészségügyi, gyermekjóléti és -védelmi, család- és ifjúságvédelmi, 
kulturális, környezetvédelmi, sporttevékenységet folytató, valamint közéleti, közösségi szolgáltató és 
közösségszervező tevékenységét.

 (2) A Kormány elismeri és tiszteletben tartja, hogy a  Református Egyház által fenntartott, közfeladatot ellátó 
intézmények az állami, önkormányzati intézményekkel azonos, a hosszú távon fenntartható működés feltételeihez 
szükséges működési forrásra, illetve fejlesztési forrás pályázati lehetőségére, valamint az egyenlő finanszírozás elvét 
teljesítve további, akár egyedi eseti támogatásra is jogosultak, és azt számukra biztosítja.

 (3) A Kormány elismeri és tiszteletben tartja, hogy a  Református Egyház az  intézményei szervezése, létrehozása és 
működtetése során saját hitelveit érvényesíti.

 (4) A Kormány jogszabályalkotó tevékenysége során biztosítja – a  jogszabályok előkészítése során pedig arra 
törekszik  –, hogy a  Református Egyház által fenntartott, ezen közfeladatot ellátó intézmények számára a  hasonló 
állami, illetve önkormányzati intézményekével azonos fejlesztési feltételek érvényesüljenek. A  Kormány elősegíti, 
hogy a Református Egyház, illetve hagyományai és szerepe a nemzeti kulturális örökségben súlyának megfelelően 
jelenjen meg a köznevelés és a kulturális élet területén.

III. KÖZÉLETI ÉS TÁRSADALMI FELADATOK

11. cikkely

A Református Egyház hitelveinek és történelmi hagyományainak megfelelően az  európai állam- és 
társadalomszervezés alapjául szolgáló, a  magyar társadalom számára meghatározó értékeket képvisel. Ennek 
megjelenítésére a Református Egyház saját fórumain kívül tömegtájékoztatási eszközöket is igénybe vesz.

12. cikkely

A Református Egyház nemzetközi kapcsolatai révén Magyarország jó hírnevét igyekszik szolgálni, segíti a  külhoni 
és diaszpórában élő magyarság identitásának, valamint kultúrájának megőrzésére és fejlesztésére irányuló 
erőfeszítéseit. Szükség esetén jószolgálati, közvetítői feladatokat lát el.

13. cikkely

A Református Egyház kész arra, hogy eseti felkérésre hitelveivel összeegyeztethető és szervezetéhez illeszkedő 
állami, önkormányzati feladatok megoldásában működjék közre (természeti és társadalmi katasztrófáktól, elemi 
csapásoktól sújtottak ellátása, reintegrációs, a szegénység felszámolására irányuló feladatok stb.).

14. cikkely

A Református Egyház hitéleti, közösséget szervező, közfeladatot ellátó, társadalmi és közéleti tevékenységének 
támogatására jogi személyiséggel rendelkező szervezeteket, különösen civil szervezeteket, gazdasági társaságokat, 
egyházi jogi személyiséggel rendelkező, továbbá egyéb szervezeteket hozhat létre, illetve ilyen szervezetekben részt 
vehet.

15. cikkely

A Kormány elfogadja és nagyra értékeli a Református Egyház részvételét közösségszervezési, társadalmi, integrációs 
és közéleti feladatok ellátásában. A  jogalkotásba történő bevonásával, a  jogszabálytervezetek és a  jogalkotási 
koncepciók véleményezésének lehetőségével és más módon elősegíti, hogy a  Református Egyház a  társadalom 
széles nyilvánosságát történelmi szerepéhez és az  egész társadalom érdekében végzett szolgálatához méltóan 
érhesse el.
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HARMADIK FEJEZET

A REFORMÁTUS EGYHÁZ HITÉLETI, KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ, KÖZFELADAT-ELLÁTÓ, TÁRSADALMI ÉS 
KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PÉNZÜGYI SZABÁLYOZÁSRÓL ÉS ANNAK ÁLLAMI PÉNZÜGYI 
TÁMOGATÁSÁRÓL

16. cikkely

A Református Egyház saját törvényei és szabályai szerint adományokat kér és gyűjt, amelyekről az  állami, 
önkormányzati és közigazgatási szervek adatokat nem kérhetnek.

17. cikkely

A Kormány garantálja, hogy a  Református Egyház, illetve belső egyházi jogi személyei, valamint az  általuk 
fenntartott intézményei hitéleti tevékenységét, valamint közcélú tevékenységét – állami feladat ellátása esetén, 
illetve a  Kormánnyal kötött megállapodás alapján – a  kormányzat támogatja. Ezért a  Kormány – figyelemmel 
Magyarországnak az  európai uniós tagságból fakadó kötelezettségeire – olyan törvényjavaslatokat terjeszt 
az Országgyűlés elé, továbbá olyan kormányrendeleteket alkot, és miniszteri rendeletekkel ért egyet, amelyekben 
a  Református Egyház hitéleti célú tevékenysége, valamint közcélú tevékenysége érdekében adó-, illetve azzal 
egy tekintet alá eső más kedvezményben, valamint költségvetési támogatásban részesül; továbbá a  Kormány 
garantálja, hogy a  közcélú tevékenysége után a  hasonló tevékenységet folytató állami vagy helyi önkormányzati 
intézményekkel azonos támogatási lehetőség biztosítására jogosult.

18. cikkely

 (1) A Református Egyház jogosult az  állampolgárok akaratnyilvánítása, nyilatkozata alapján az  állami költségvetés 
bevételeinek törvényben meghatározott módon számított részére, amelyet az  egyház belső szabályai szerint 
használhat fel.

 (2) Az (1)  bekezdés szerinti számított összeg alapja a  befizetett személyi jövedelemadó (a  továbbiakban: Szja) 
1 százaléka.

 (3) A Református Egyház hitéleti tevékenységének támogatása érdekében az  állampolgárok által az  Egyháznak 
felajánlott, (1) és (2) bekezdés szerinti összeg és annak az állampolgári nyilatkozatok számának arányában történő 
kiegészítése a Református Egyház részére folyósításra kerül.

 (4) A Kormány garantálja a  Református Egyháznak – illetve a  többi bevett egyháznak, valamint a  törvényben 
meghatározott külön állami célnak – az  Szja 1 százalékát akkor is, amennyiben az  (1)  bekezdés alapján 
az  állampolgárok ennél kevesebbet ajánlanak fel közvetlenül. Amennyiben az  (1)  bekezdés alapján a  Református 
Egyháznak és a  többi bevett egyháznak, valamint a külön állami célnak közvetlenül felajánlott összeg együttesen 
nem éri el az  Szja 1 százalékát, a  különbözetet a  központi költségvetés a  Református Egyháznak, a  többi bevett 
egyháznak és a külön állami célnak a felajánlók számának arányában folyósítja.

 (5) Amennyiben az állampolgári felajánlás rendszerét illetően változás szükségessége merül fel, akkor a Kormány erről 
a Református Egyházzal haladéktalanul egyeztet, és az egyházi álláspontot a változtatásoknál figyelembe veszi.

 (6) A Kormány a Református Egyház egyetértésével az alábbi, (7)–(8) bekezdések szerinti törvényjavaslat Országgyűlés 
elé terjesztését vállalja.

 (7) A Református Egyház javára rendelkező, nyilatkozatot tevő magánszemélyek számát a  Református Egyház 
településenként megismerheti, a  magánszemély nevét és lakcímét is megismerheti, amennyiben a  nyilatkozatot 
tevő magánszemély ehhez hozzájárulását adja.

 (8) A magánszemély a nyilatkozatát több évre vagy visszavonásig érvényesen, határozatlan időre teheti meg.

19. cikkely

A Református Egyház köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, szociális, karitatív, felzárkózási, gyermekjóléti és 
-védelmi, valamint család- és ifjúságvédelmi, kulturális, környezetvédelmi, sporttevékenységet folytató és más 
közéleti intézményei tevékenységük után a hasonló feladatot ellátó állami és önkormányzati intézményekkel azonos 
támogatásra jogosultak, melyet a  kormányzat jogalkalmazása során biztosít. Ezen egyházi intézmények, illetve 
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tevékenységük fejlesztésére a Kormány az állami és önkormányzati intézményekével azonos jogi, finanszírozási és 
pályázati feltételeket biztosít.

20. cikkely

 (1) A Kormány az  állami, illetve önkormányzati intézmények számára biztosított működési, felújítási és fejlesztési 
forrásokkal azonos mértékű alap- és kiegészítő támogatásokat biztosít a Református Egyház, illetve belső egyházi 
jogi személyei által fenntartott köznevelési, szociális, felzárkózási és egészségügyi ellátó intézményei számára.

 (2) A Kormány az  állami, illetve az  önkormányzati intézményekben, a  köznevelésben, a  szociális és egészségügyi 
ellátásban dolgozók számára nyújtott személyi juttatásokat és azok növelésének forrását azonos feltételekkel 
biztosítja a Református Egyház, illetve belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményei részére is.

 (3) A Kormány elismeri, hogy a  kórházakban és egészségügyi intézményekben végzett lelkészi szolgálat 
az  Alaptörvényben biztosított testi és lelki egészséghez való jog érvényesülésének fontos része. Ezért a  Kormány 
vállalja, hogy a  kórházak és egészségügyi intézmények alkalmazásában lelkészi szolgálatot végzők számára 
a  (felsőfokú) végzettségüknek megfelelő valamennyi állami juttatást az  intézményekben más, egészségügyi 
dolgozóként alkalmazásban állóhoz hasonlóan biztosítja.

 (4) A Kormány biztosítja a  Református Egyház által végzett iskolai hittanoktatás költségeinek állami finanszírozását, 
a  hittanoktatók díjazását illetően a  mindenkori pedagógusbér átlagával azonos mértékben, függetlenül attól, 
hogy az  oktatás milyen fenntartású intézményben és milyen intézményi keretek között történik; a  hit- és 
erkölcstantankönyvek vonatkozásában pedig az országos tankönyvjegyzékben szereplő etikatankönyvek előállítási 
költségével azonos mértékben.

 (5) A Kormány az  állami, illetve önkormányzati intézmények számára biztosított hazai és nem hazai fejlesztési és 
pályázati forrásokkal összhangban fejlesztési-pályázati lehetőséget biztosít a  Református Egyház, illetve belső 
egyházi jogi személyei által fenntartott intézményei fejlesztésére.

 (6) A Kormány elismeri, hogy a  Református Egyház, illetve belső egyházi jogi személyei által fenntartott felzárkózási 
intézményei – többek között gyerekházak, tanodák, roma-szakkollégiumok – a  hátrányos helyzetűek 
felzárkózásának, a  szegénység leküzdésének és a  társadalmi mobilitás elősegítésének hatékony eszközei, ezért 
vállalja, hogy ezek működtetéséhez – más egyházi támogatásoktól elkülönített – önálló és tartós pénzügyi 
támogatást biztosít a biztonságos működtetésükhöz szükséges mértékben, az egyenlő finanszírozás elve szerint.

21. cikkely

 (1) Magyarország Kormánya elismeri, hogy a Református Egyház évszázados hagyományának megfelelően saját belső 
szabályai alapján történelmi kollégiumokat tart fenn és tart nyilván. Ennek célja a  több köznevelési, felsőoktatási, 
kulturális intézményeket együttesen működtető fenntartó számára az  intézmények működtetése során 
az  intézményeket összefogó koordináció. Ezen történelmi kollégiumok regionális szerepüknél fogva kiemelten 
is hozzájárulnak az  egyház társadalmi szerepvállalásához. A  művelődéstörténetben betöltött hazai és nemzetközi 
szerepükből fakadóan az  oktató, nevelő, tudományos és közgyűjteményi feladatokat egy intézményi (történelmi 
kollégiumi) keretben azzal a  küldetéstudattal végzik, amely a  közösségeket kulturálisan, erkölcsileg a  keresztyén 
értékrendnek megfelelően gazdagítja. Az  egyházi fenntartású történelmi kollégiumok koordinációja alatt 
működő, elsősorban hitéleti képzéseket folytató felsőoktatási intézmények ezeknek az  értékeknek intézményes 
formában történő megőrzésében, kutatásában, bemutatásában és átadásában egyedülálló feladatot látnak el, így 
tevékenységük túlmutat az állami fenntartású felsőoktatási intézmények működési körén. A Kormány a Református 
Egyház történelmi kollégiumait speciális támogatásban, a  koordinációja alatt működő felsőoktatási és kulturális 
intézményeket a  meglévő képzési támogatáson túl speciális támogatásban (működés, tudományos kutatás, 
fejlesztések) részesítheti.

 (2) A Kormány biztosítja, hogy a  Református Egyház felsőoktatási intézményei – beleértve az ezen intézmények 
által fenntartott kollégiumokat (internátusokat) és diákotthonokat is – a  mindenkor hatályos törvények szerint 
az  állami felsőoktatási intézményekkel azonos feltételekkel részesülnek támogatásban. A  Kormány a  Református 
Egyház felsőoktatási intézményeiben tanuló magyar állami ösztöndíjas hallgatók számára az  állami felsőoktatási 
intézményekben tanuló magyar állami ösztöndíjas hallgatókkal azonos jogcímeken és azonos feltételekkel biztosítja 
az állami költségvetési támogatást.
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 (3) A Kormány biztosítja, hogy a  Református Egyház felsőoktatási intézményeiben hitéleti képzésben részt vevő 
magyar állami ösztöndíjas hallgatói létszáma legfeljebb az évi 1480 főt érheti el. A Református Egyház felsőoktatási 
intézményei hitéleti képzésének állami támogatása megegyezik a pedagógusképzési szakok képzési támogatásával.

 (4) A Kormány biztosítja, hogy a Református Egyház felsőoktatási intézményeiben a világi (azaz nem hitéleti) magyar 
állami ösztöndíjas képzésre felvehető hallgatók számát (kapacitás) oly módon kell megállapítani, hogy ennek 
aránya elérje az  állami fenntartású intézményekben állami ösztöndíjjal betölthető helyek 5 százalékát, s ez  nem 
lehet kevesebb, mint a  2016.  évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a  Református Egyház felsőoktatási 
intézményeibe magyar állami ösztöndíjas képzésre felvettek száma. A  Református Egyház felsőoktatási 
intézményeiben magyar állami ösztöndíjas képzésben tanuló hallgatók után az  állami intézményekével azonos 
juttatások, támogatások járnak.
A református egyházi felsőoktatási intézmények (hitéleti és nem hitéleti) támogatását tekintve a  képzési (alap) és 
a  speciális támogatás mértéke nem lehet kevesebb évi 8,5 milliárd forintnál.1 Amennyiben a  Református Egyház 
ezt kéri, a  támogatások a  felsőoktatási intézmények részére a  Református Egyház útján kerülnek folyósításra. 
A Református Egyház vállalja, hogy a megkapott forrásokat oktatási és kutatási célokra használja fel.

 (5) A Kormány vállalja, hogy amennyiben állami ösztöndíjas képzést nyújtó újabb református egyházi fenntartású 
felsőoktatási intézmény jön létre, vagy a  meglevő intézmény más állami felsőoktatási intézményt vesz át, annak 
állami finanszírozása nem a (4) bekezdésben szereplő összeg terhére, hanem az állam és a fenntartó között kötött 
külön megállapodás alapján történik, mely jelen Megállapodás kiegészítésének minősül. Az  így keletkező, állami 
ösztöndíjjal betölthető helyek aránya nem számít bele a (4) bekezdésben szereplő 5 százalékba.

 (6) Az ebben a  cikkelyben meghatározott létszámot, illetőleg arányt a  Felek csak közös megegyezés esetén 
csökkenthetik.

 (7) A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.  törvény módosítására vonatkozó javaslat benyújtásával 
kezdeményezi a Károli Gáspár Református Egyetemnek mint a Református Egyház hitéleti és világi képzést is nyújtó 
egyetemének kiemelt egyetemként történő elismerését. A  Kormány egyetért azzal, hogy a  Pápai Református 
Teológiai Akadémia és a  Sárospataki Református Teológiai Akadémia kezdeményezze az  Oktatási Hivatalnál 
az  alkalmazott tudományok egyetemeként történő elismerésre vonatkozó vizsgálatot. Amennyiben valamelyik 
egyházi felsőoktatási intézmény a  vizsgálat során a  feltételeknek megfelel, a  Kormány egyetért azzal, hogy 
az Országgyűlés erről döntsön.
A Kormány a  Debreceni Református Kollégium félévezredes folyamatos működését és az  azon belül működő 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem nemzetmegtartó szerepét nagyrabecsüléssel méltatja.

 (8) A hitéleti és a  világi képzésben az  engedélyezett akkreditált szakokon az  igénybe venni kívánt létszámot 
a Református Egyház a Kormánnyal évente egyezteti. A Kormány vállalja, hogy a Református Egyház által fenntartott 
felsőoktatási kollégiumok támogatását az  egyházi és állami felsőoktatási kollégiumokkal azonos mértékben 
biztosítja.

22. cikkely

A Református Egyház a  tulajdonában lévő vallási és kulturális intézmények, a  gyűjtemények, múzeumok, 
könyvtárak, levéltárak megőrzéséhez, felújításához, gyarapításához az  éves állami költségvetési törvényben 
meghatározott támogatásban részesül, hasonló mértékben az  állami kézben lévő, ugyanolyan kulturális 
intézményeknek nyújtott támogatáshoz. A  Református Egyház tulajdonában lévő műemlékek, művészi alkotások 
és egyéb, a nemzeti kulturális örökség részét alkotó értékek megőrzéséhez és felújításához a Kormány rendszeres 
támogatást nyújt.

23. cikkely

 (1) A Kormány támogatja a  Református Egyháznak a  külhoni és diaszpórában élő magyarság identitása, valamint 
kultúrája megőrzésére és fejlesztésére irányuló hitéleti, közösségszervezési, szemléletformáló, illetve 
tradíciómegtartó és -ápoló tevékenységét.

1 A speciális támogatások felosztása:
Debreceni Református Hittudományi Egyetem – 8%
Károli Gáspár Református Egyetem – 83%
Pápai Református Teológiai Akadémia – 3%
Sárospataki Református Teológiai Akadémia – 6%
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 (2) A Kormány elismeri és támogatja a  Magyar Református Egyház Generális Konventje által szervezett és felügyelt, 
a  diaszpórában élő magyarság hitéleti, közösségszervezési, szemléletformáló, illetve tradíciómegtartó és -ápoló 
tevékenységét, szolgálatát.

 (3) A Kormány a  külhoni és a  diaszpórában élő magyarsággal tartandó tanácskozásokra a  Református Egyházat 
meghívja.

24. cikkely

 (1) A Kormány és a  Református Egyház az  Eftv 3.  §-a alapján közös megegyezéssel az  Etv hatálya alá tartozó, 
a Református Egyház által nem természetben visszakért, számára át nem adott vagy az Etv 2. § (4) bekezdése szerint 
nem rendezett egyházi ingatlanokra vonatkozó pénzbeli igényt a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi 
Református Egyház között 1998. december 8-án kötött Megállapodásban járadék forrásává alakították át, amelyet 
a Református Egyház hitéleti és közszolgálati célokra egyaránt felhasználhat. E Megállapodás mellékletében felsorolt 
ingatlanok közösen elfogadott értékbecsléssel megállapított összértéke 6 656 000 000 forint. Az  Eftv  3.  § (1) és 
(2) bekezdései szerint ezen járadékalap után évi 5% járadék illeti meg a Református Egyházat.

 (2) A járadékot negyedévenként, az adott negyedév első hónapjának 10. napjáig, az első negyedévben az első hónap 
utolsó napjáig kell rendelkezésre bocsátani, az  Eftv 3.  § (2)  bekezdésében előírt korrekciót pedig egy összegben 
kell rendezni a  költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követő hónap utolsó napjáig. A  járadék 
folyósítása a Református Egyház jogutód nélküli megszűnéséig tart.

 (3) A Magyar Állam a  nem természetben igényelt ingatlanok alapján járó járadék összegét kiegészíti. 
A  járadékkiegészítés induló összegét a  Felek az  1998-ban megkötött Megállapodásban az  ott részletesen 
meghatározott szempontok alapján 1999-re 970 528 000 forintban határozták meg, melyet az  ingatlanjáradékkal 
együtt, azzal azonos feltételekkel és valorizációs mértékkel kell a Református Egyház részére folyósítani.

25. cikkely

A Kormány vállalja, hogy a  21.  cikkely (4)  bekezdésében, a  22.  cikkelyben megállapított összeget, valamint 
a 24. cikkelyben megállapított járadékalapot és az Eftv 3. § (4) bekezdése szerinti kiegészítő járadék összegét évente 
a költségvetésben alapul vett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével valorizálja.

26. cikkely

A Kormány lehetőségei szerint további rendkívüli támogatásokat biztosít a Református Egyház által meghatározott 
célokra.

NEGYEDIK FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. cikkely

A Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírására kellő felhatalmazással rendelkeznek.

28. cikkely

A Kormány a Református Egyházzal történt előzetes egyeztetés nélkül nem kezdeményezi és nem támogatja olyan 
jogszabály megalkotását vagy hatályos jogszabály olyan módosítását, amely a  Református Egyházat vagy a  jelen 
Megállapodást érinti, illetve amely a Református Egyházat, a belső egyházi jogi személyeket, az egyházi személyeket 
vagy az  egyházi tevékenységet megillető, jelenleg hatályos törvényekben foglalt kedvezményeket szűkítené. 
A Református Egyház jelen Megállapodásban foglaltakkal ellentétes jogszabályalkotást nem kezdeményez és nem 
támogat.
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29. cikkely

 (1) A Megállapodás rendelkezései az  aláírást követően hatályosak és végrehajthatók, amellyel egyidejűleg 
az  1998.  december 8-án kötött Megállapodás hatályát veszti. A  Megállapodásból eredő további költségvetési 
támogatásokat a Kormány 2018. január 1-jét követően biztosítja.

 (2) A Kormány kötelezettséget vállal arra, hogy a  jelen Megállapodást tartalmazó kormányhatározatot 
2017.  október   31. napjáig közzéteszi a  Magyar Közlönyben; továbbá a  jelen Megállapodás megkötéséből 
eredő szükséges törvénymódosító javaslatokat az  Országgyűlés elé terjeszti 2017. október 31. napjáig; valamint 
a kormányzat megalkotja a szükséges további jogszabályokat 2017. december 31. napjáig.

30. cikkely

A Felek rögzítik, hogy a Megállapodás módosítására vagy megszüntetésére csak írásba foglalt közös megegyezéssel 
kerülhet sor.

 Magyarország Kormánya nevében A Magyarországi Református Egyház nevében

A Kormány 1822/2017. (XI. 9.) Korm. határozata
a Kárpát-medencei Falugazdász Programról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy külhoni magyar gazdaszervezetek tevékenységének fejlesztése érdekében Kárpát-medencei 

Falugazdász Program induljon;
Felelős: földművelésügyi miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2018. január 31.

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  földművelésügyi miniszter bevonásával – az  1.  pontban foglaltak 
megvalósítása érdekében, 2018.  évtől kezdődően, évente beépülő jelleggel 420 880 000 forint biztosításáról 
gondoskodjon a  Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény 1.  melléklet 
XII.  Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 
4. Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
földművelésügyi miniszter

Határidő: 2018. évben a felmerülés ütemében, a 2019. évtől a költségvetési tervezés menetében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1823/2017. (XI. 9.) Korm. határozata
a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával 
összefüggésben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság működési körében felmerülő költségekről és 
az ezzel kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozattal elrendelt háttérintézményi integráció következtében 
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság megnövekedett feladatainak ellátásához szükséges többletforrás biztosítása érdekében 
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon

a) a 2017. évben 2 996 800 000 forint,
b) a 2018. évben 2 801 400 000 forint,
c) a 2019. évtől bázisba épülő jelleggel 2 801 400 000 forint
költségvetési forrás biztosításáról a  központi költségvetésről szóló törvény XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 
fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az a) pont tekintetében 2017. november 30.
 a b) pont tekintetében a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során
 a c) pont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1824/2017. (XI. 9.) Korm. határozata
a MotoGP Magyar Nagydíj jövőbeni megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Gyorsaságimotoros-világbajnokság (a továbbiakban: MotoGP) Magyarországi Nagydíjának 

jövőbeni megrendezése érdekében az előzetes egyeztetések kezdődjenek meg a HUNGARORING Sport Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a jogtulajdonos képviselői között;

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  pont szerinti előzetes egyeztetések alapján, a  MotoGP 
megrendezéséhez kapcsolódó várható fizetési kötelezettségek és bevételek bemutatását tartalmazó előterjesztést 
nyújtson be a Kormány részére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1825/2017. (XI. 9.) Korm. határozata
a Konfuciusz Intézetek Közép- és Kelet-európai Regionális Tanárképző Központjának támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  nem anyanyelvi kínai nyelvtanárok részére, anyanyelvi tanárok által vezetett kihelyezett 

kínainyelvtanár-képzések, egyéb szak- és továbbképzések, illetve konferenciák megrendezése továbbra is kiemelt 
szerepet játszik a kínai–magyar kétoldalú kapcsolatok fejlődésében és erősítésében;

 2. az 1.  pontban meghatározottak érdekében támogatja a  Konfuciusz Intézetek Közép- és Kelet-európai Regionális 
Tanárképző Központjának (a továbbiakban: Központ) működését;

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Központ további megfelelő 
szintű működése érdekében az ELTE Konfuciusz Intézet részére 2018. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig 
évente 20 000 000 forint költségvetési támogatás forrásának biztosításáról intézkedjen.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. évi támogatás tekintetében a  2018. évi központi költségvetés végrehajtása során, 

a felmerülés ütemében
 2019–2022. évi támogatás tekintetében az éves költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1826/2017. (XI. 9.) Korm. határozata
a Ceglédi GULÁG-GUPVI Emlékhely létrehozása érdekében a kommunista diktatúra idején internáló- és 
kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínein 
emlékhelyek létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a megvalósításukhoz szükséges források 
biztosításáról szóló 1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról

A kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett 
létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a  megvalósításukhoz 
szükséges források biztosításáról szóló 1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozat 7.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A Kormány)
„7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján gondoskodjon
a) a Cegléd belterület 2631/57 helyrajzi számú ingatlan állam általi – legfeljebb a  független ingatlanforgalmi 
szakértő által meghatározott forgalmi értéken történő – megszerzéséről,
b) a Cegléd belterület 2631/38 helyrajzi számú ingatlan állam általi – legfeljebb a  független ingatlanforgalmi 
szakértő által meghatározott forgalmi értéken történő – megszerzéséről,
c) a Cegléd belterület 2631/59 helyrajzi számú ingatlanból telekmegosztást követően 2000  m2 nagyságú 
ingatlan állam általi – legfeljebb a  független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken 
történő – megszerzéséről,
d) a Cegléd belterület 2631/27 helyrajzi számú ingatlanból telekmegosztást követően 179  m2 nagyságú 
ingatlan állam általi – legfeljebb a  független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken 
történő – megszerzéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. december 31.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1827/2017. (XI. 9.) Korm. határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007.  évi CXXIX.  törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Szekszárd Megyei Jogú Város külterületén fekvő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerint 0258/14, 0258/15, 0258/16, 0258/17 és 0267 helyrajzi számú földrészleteket, a  Szekszárd 
külterület 0258/3, 0258/4, 0258/5, 0258/6, 0258/8 helyrajzi számú földrészletek a) alrészletének területét és 
a  Szekszárd külterület 0258/7 helyrajzi számú földrészlet a) és c) alrészleteinek területét, valamint az  ezen 
földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1828/2017. (XI. 9.) Korm. határozata
az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat 
megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

engedélyezi, hogy az  emberi erőforrások minisztere – az  Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló 
1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat rendelkezéseinek teljesítése céljából – a  Magyarország 2018.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 4. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 12. Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok 
támogatása jogcímcsoport terhére 25 000 000 000 forint (amelyből 2018.  évre 8 550 000 000 forint, 2019.  évre 
16 450 000 000 forint) összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
a  2019.  évre vonatkozóan az  Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésével összefüggésben a  XX.  Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4.  Köznevelési feladatok támogatása 
alcím, 12. Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása jogcímcsoport terhére vállalható éven túli 
kötelezettségvállalás felső korlátját 16 450 000 000 forintban állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1829/2017. (XI. 9.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Intercisa Múzeum új helyen történő elhelyezését, 
valamint a múzeum által jelenleg használt épület szállodai célra történő átalakítását célzó beruházás 
érdekében támogatás biztosításáról

A Kormány a Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 6.  pont e)  alpontjának végrehajtása 
érdekében
 1. egyetért azzal, hogy a  dunaújvárosi Intercisa Múzeum új helyen történő elhelyezését, valamint a  múzeum 

által jelenleg használt épület szállodai célra történő átalakítását célzó beruházás (a  továbbiakban: Fejlesztési 
program) megvalósítása érdekében mindösszesen 1 993 773 000 forint összegű központi költségvetési támogatás 
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kerüljön biztosításra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat) mint 
kedvezményezett részére az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2017. évben legfeljebb 80 000 000 forint,
b) a 2018. évben legfeljebb 385 200 000 forint,
c) a 2019. évben legfeljebb 1 528 573 000 forint;

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert mint a  Fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a  támogatás 
nyújtásának biztosítása érdekében a  teljes Fejlesztési programra nyújtson be előterjesztést a  Modern Városok 
Program Bizottság részére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak a  Modern Városok Program megvalósításáról 
szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 4.  § (2)  bekezdése alapján meghozott 
erre irányuló döntése esetén – a  Fejlesztési program megvalósításához 2017. évben szükséges 80 000 000 forint 
a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program 
jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;

Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a Modern Városok Program Bizottság által jóváhagyott éves ütemezés szerint

 4. egyetért azzal, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak a  Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdése alapján 
meghozott erre irányuló döntése esetén – a  Fejlesztési program megvalósításához 2018. évben szükséges 
385 200 000 forint a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok 
Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;

Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a Modern Városok Program Bizottság által jóváhagyott éves ütemezés szerint

 5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 
a  Fejlesztési program megvalósításához 2019. évben szükséges 1 528 573 000 forint biztosításáról a  központi 
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

 6. engedélyezi a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter számára, hogy – a Modern Városok 
Program Bizottságnak a  Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén – 
a Fejlesztési program megvalósítása érdekében a 2018–2019. költségvetési évek kiadási előirányzata terhére éven 
túli kötelezettséget vállaljon az 1. pont szerinti éves ütemezéssel;

Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

 7. felhívja a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Fejlesztési program tekintetében 
az azt finanszírozó támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállaljon 
az  állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 
3. pontjában foglaltak teljesítésére.

Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1830/2017. (XI. 9.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program egyes 
prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről szóló  
1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a  Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásai 
tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről szóló 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: Korm. határozat) 1. mellékletében foglalt táblázat
a) C:4 mezőjében a „2,15” szövegrész helyébe a „2,3357” szöveg,
b) D:4 mezőjében a „9,58” szövegrész helyébe a „9,7657” szöveg,
c) C:22 mezőjében az „1,74” szövegrész helyébe a „2,37” szöveg,
d) D:22 mezőjében a „13,28” szövegrész helyébe a „13,91” szöveg
lép.

 2. A Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) C:7 mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „3,1483” szöveg,
b) D:7 mezőjében a „36,10” szövegrész helyébe a „35,2483” szöveg,
c) C:16 mezőjében a „0,00” szövegrész helyébe az „1,7574” szöveg,
d) D:16 mezőjében a „27,55” szövegrész helyébe a „29,3074” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1831/2017. (XI. 9.) Korm. határozata
az egyes tehetséggondozó programok programelemeinek Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
forrásai terhére történő finanszírozásával összefüggő intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért az  1.  melléklet szerinti tehetséggondozó programok (a  továbbiakban: tehetséggondozó programok) 

programelemeinek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) forrásai terhére történő 
finanszírozásával, ha az az EFOP forrásai maradéktalan lehívhatóságát elősegíti,

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pontban meghatározott cél érdekében tegyen javaslatot 
a  Kormány részére a  tehetséggondozó programok programelemeinek az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban (a  továbbiakban: 
éves fejlesztési keret) történő szerepeltetésére,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az éves fejlesztési keret soron következő módosításával egyidejűleg

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy ha a  tehetséggondozó 
programokkal összefüggő számlákat költségnyilatkozatban szerepeltetik, nyújtsanak be a  Kormány részére 
előterjesztést, amelyben tegyenek javaslatot egyes projektek EFOP-ból történő finanszírozásának megszüntetésére 
annak érdekében, hogy az  EFOP vonatkozó prioritástengelyének kötelezettségvállalási szintje ne haladja meg 
a prioritási tengely pénzügyi keretének 110%-át.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a tehetséggondozó programokkal összefüggő számlákat tartalmazó költségnyilatkozat 

összeállítását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1831/2017. (XI. 9.) Korm. határozathoz

A B C D

1. Program megnevezése Tervezett végső kedvezményezett

Becsült támogatási 

igény

(Ft)

A tehetséggondozó programok rövid leírása

2.
Arany János Tehetséggondozó 

Program
Klebelsberg Központ 3 000 000 000

 Az Arany János Tehetséggondozó Program hátrányos helyzetű, 5000 lakosnál kisebb 
lakosságszámú településekről származó tehetséges fiatalok jó minőségű oktatást biztosító 
gimnáziumokban történő középiskolai tanulmányainak támogatására irányul.

3. Nemzeti Tehetség Program
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő

3 000 000 000

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja Magyarországon és a külhoni magyarlakta 
területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával 
az Országgyűlés 2008–2028 között, húsz évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok 
hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére.
A Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben 
és felsőoktatásban és a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási 
igényt, így különösen köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, 
egyesületek, alapítványok, közalapítványok, tehetségsegítő tanácsok.
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A Kormány 1832/2017. (XI. 9.) Korm. határozata
a KEHOP-5.3.1-17-2017-00002 azonosító számú („Energiahatékonysági fejlesztések, és fogyasztók 
hálózatra kapcsolása, új vezetékszakaszok kialakítása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” című) és 
a KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 azonosító számú („Távhővezeték korszerűsítése, új fogyasztók hálózatra 
kapcsolása, és távhőkörzetek összekapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” című), hárommilliárd 
forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. egyetért

a) a  KEHOP-5.3.1-17-2017-00002 azonosító számú, „Energiahatékonysági fejlesztések, és fogyasztók hálózatra 
kapcsolása, új vezetékszakaszok kialakítása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” című, és

b) a  KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 azonosító számú, „Távhővezeték korszerűsítése, új fogyasztók hálózatra 
kapcsolása, és távhőkörzetek összekapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” című,

hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok (a  továbbiakban együtt: projektek) 
1. melléklet szerinti támogatásával,

 2. egyetért a projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti megkötésével.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1832/2017. (XI. 9.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt

azonosító száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Támogatás 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-5.3.1-17-

2017-00002

Energiahatékonysági fejlesztések, és 
fogyasztók hálózatra kapcsolása, új 

vezetékszakaszok kialakítása a FŐTÁV Zrt. 
távhőrendszereiben

NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda 

Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(konzorciumvezető), 

Budapesti 
Távhőszolgáltató 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
(konzorciumi tag)

3 954 335 386

A projekt célja a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság szolgáltatási területein 
hőközpontok korszerűsítése, új vezetékszakaszok 
kialakítása, új fogyasztók távhővezeték-hálózatba 
kapcsolása, illetve távhővezeték-szakaszok energetikai 
korszerűsítése. A projekt szerinti energiahatékonysági 
fejlesztések eredményeként a primer energia 
felhasználása évente 119 972,57 GJ-lal, az üvegházhatást 
okozó gázok mennyisége évente 8058,1558 tonnával 
csökken.

3.
KEHOP-5.3.1-17-

2017-00006

Távhővezeték korszerűsítése, új 
fogyasztók hálózatra kapcsolása, és 

távhőkörzetek összekapcsolása a FŐTÁV Zrt. 
távhőrendszereiben 

NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda 

Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(konzorciumvezető), 

Budapesti 
Távhőszolgáltató 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
(konzorciumi tag)

3 440 666 898

A projekt célja a Budapesti Távhőszolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási 
területein távhővezeték-szakaszok korszerűsítése, 
új vezetékszakaszok kialakítása, új fogyasztók 
távhővezeték-hálózatba kapcsolása, illetve hőkörzetek 
összekapcsolása. A projekt szerinti energiahatékonysági 
fejlesztések eredményeként a primer energia 
felhasználása évente 104 993,92 GJ-lal, az üvegházhatást 
okozó gázok mennyisége évente 6969,277 tonnával 
csökken.
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A Kormány 1833/2017. (XI. 9.) Korm. határozata
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi, a tagállamok TEN-T törzshálózati folyosókban való 
részvételének elősegítését célzó pályázati kiírására benyújtott „Magyarország részvételének támogatása 
a TEN-T törzshálózati folyosókban a 2018–2020 közötti időszakban” című projekt jóváhagyásáról

A Kormány
 1. egyetért a  „Magyarország részvételének támogatása a  TEN-T törzshálózati folyosókban a  2018–2020 közötti 

időszakban” című projekttel az 1. melléklet szerint,
 2. jóváhagyja a  „Magyarország részvételének támogatása a  TEN-T törzshálózati folyosókban a  2018–2020 közötti 

időszakban” című projektjavaslatnak az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi, a  tagállamok TEN-T 
törzshálózati folyosókban való részvételének elősegítését célzó pályázati kiírására történt benyújtását.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1833/2017. (XI. 9.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Kapcsolódó program 

megnevezése
Projekt megnevezése Kedvezményezett

Projekt költsége 

(nettó, Ft)

Projekt 

tervezett 

összköltsége

(bruttó, Ft)

Európai 

Hálózatfinanszírozási 

Eszköz terhére 

biztosítandó támogatás 

összege (nettó, Ft)

Hazai 

társfinanszírozás 

összege (bruttó, Ft)

A projekt rövid bemutatása

2.
Európai 

Hálózatfinanszírozási 
Eszköz

Magyarország 
részvételének 

támogatása a TEN-T 
törzshálózati 
folyosókban 

a 2018–2020 közötti 
időszakban

az állam 218 036 000 276 905 720 218 036 000 58 869 720

A projekt célja Magyarország 
törzshálózati folyosókban való 
részvételének elősegítése, 
valamint az európai 
koordinátorokkal, más 
tagállamokkal, továbbá 
egyéb érdekelt résztvevőkkel 
való együttműködések és 
az információáramlás javítása.
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A Kormány 1834/2017. (XI. 9.) Korm. határozata
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal összefüggésben a MAHOP-2.1-2016 azonosító 
jelű, „Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése” című gazdaságfejlesztést célzó projekt 
megvalósítására irányuló felhívásra a „Fenntartható, innovatív haltermelési és környezetkezelési 
technológiák fejlesztése és gyakorlati bevezetésének támogatása” című támogatási kérelem benyújtásához 
történő hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46.  § (1b)  bekezdése alapján hozzájárul, hogy 
a Nemzeti Agrárfejlesztési és Innovációs Központ a MAHOP-2.1-2016 azonosító jelű, „Az akvakultúra terén történő 
innováció ösztönzése” című gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a „Fenntartható, 
innovatív haltermelési és környezetkezelési technológiák fejlesztése és gyakorlati bevezetésének támogatása” című 
támogatási kérelmet benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1835/2017. (XI. 9.) Korm. határozata
a TOP-1.1.3-15-NG1-2016-00001 azonosító számú („Hűtőház létesítése Szécsényben” című) projekttel 
összefüggésben a HáziCOOL Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi 
mentesítéséről

A Kormány
 1. megállapítja, hogy

a) a HáziCOOL Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: kedvezményezett) helyi önkormányzat többségi 
befolyása alatt álló gazdasági társaság,

b) a kedvezményezett a TOP-1.1.3-15-NG1-2016-00001 azonosító számú, „Hűtőház létesítése Szécsényben” című 
projektre (a továbbiakban: projekt) megítélt támogatást olyan vagyontárgyának fejlesztésére fordítja, amely 
közfeladat ellátását szolgálja,

 2. mentesíti a  kedvezményezettet a  projekt tekintetében a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83.  § 
(1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól,

 3. egyetért a projekt tekintetében a 2. pont szerinti mentesítés érvényesítéséhez szükséges intézkedések megtételével.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1836/2017. (XI. 9.) Korm. határozata
az egyes központi költségvetési szervek támogatási kérelmeinek a Magyar Halgazdálkodási Operatív 
Program és a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett felhívásokra történő benyújtásához való 
hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján hozzájárul
 1.  a MAHOP-2.1-2016. azonosító számú, „Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése” című, gazdaságfejlesztést 

célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra
a) – a  Kaposvári Egyetem és a  Pannon Egyetem konzorciumi tagsága mellett előterjeszteni tervezett – 

a  „Fenntartható erőforrás-használatot elősegítő komplex halnevelő rendszerek fejlesztése a  környezetre 
gyakorolt negatív hatások csökkentése érdekében – »GREENFISH«” című,

b) – a  Szent István Egyetem, a  Debreceni Egyetem és a  Haszonállat-génmegőrzési Központ konzorciumi 
tagsága mellett előterjeszteni tervezett – az „A horgászati és halgazdálkodási szempontból jelentős halfajok 
tenyésztését és termelését támogató technológia-, tudástranszfer és innovációs infrastruktúra fejlesztése 
(RESEARCHFISH)” című,

c) – a  Széchenyi István Egyetem által előterjeszteni tervezett – az „Új eljárás- és termékinnovációs módszerek 
kutatása az intenzív haltermelés fenntartható fejlesztése érdekében” című,

 2.  a  VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú, „Innovációs operatív csoportok 
létrehozása és az  innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása” című, gazdaságfejlesztést 
célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra
a) – a  Szegedi Tudományegyetem konzorciumi tagsága mellett előterjeszteni tervezett – a  „Környezeti és 

technológiai feltételekhez való alkalmazkodás fejlesztése a hatékonyabb tejtermelés érdekében” című,
b) – az  Állatorvostudományi Egyetem konzorciumi tagsága mellett előterjeszteni tervezett – a  „Cirkuláris 

modellek precíziós rendszer támogatása tejtermelő gazdaságokban” című, valamint
c) – a  Soproni Egyetem konzorciumi tagsága mellett előterjeszteni tervezett – a „Különböző beltartalommal 

rendelkező organikus tápanyagféleségek szántóföldi kísérletei” című
 támogatási kérelemnek a benyújtásához.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1837/2017. (XI. 9.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. 
(I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A.  pontja a  következő d)  alponttal 
egészül ki:
[A Kormány az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy]
„d) a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016 (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1837/2017. (XI. 9.) Korm. határozattal módosított, 
a 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sora szerinti kiemelt projekt szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai 
tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása”
(során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.)

 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
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 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
3.1. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

3.1.1. C:2 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „4,36” szöveg,
3.1.2. C:5a mezőjében a „61,22” szövegrész helyébe a „94,68” szöveg,
3.1.3. C:6a mezőjében a „32,00” szövegrész helyébe a „27,00” szöveg,
3.1.4. C:8 mezőjében a „11,47” szövegrész helyébe a „8,47” szöveg,
3.1.5. C:10a mezőjében a „33,57” szövegrész helyébe a „23,57” szöveg,
3.1.6. C:12 mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „4,00” szöveg,
3.1.7. C:14 mezőjében a „28,00” szövegrész helyébe a „20,00” szöveg,
3.1.8. C:17 mezőjében az „5,47” szövegrész helyébe a „0,013” szöveg,

3.2. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat
3.2.1. C:12 mezőjében az „58,00” szövegrész helyébe az „57,80” szöveg,
3.2.2. C:15 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,20” szöveg,

3.3. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében az „59,45” szövegrész helyébe a „6,95” szöveg,
3.4. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat

3.4.1. E:15a mezőjében a „2017. december” szövegrész helyébe a „2018. március” szöveg,
3.4.2. E:18 mezőjében a „2017. december” szövegrész helyébe a „2018. május” szöveg,

3.5. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat
3.5.1. C:2 mezőjében a „42,19” szövegrész helyébe a „40,09” szöveg,
3.5.2. C:4 mezőjében a „30,00” szövegrész helyébe a „32,10” szöveg,
3.5.3. C:6 mezőjében a „20,60” szövegrész helyébe az „5,60” szöveg,
3.5.4. E:6 mezőjében az „58,00” szövegrész helyébe az „57,80” szöveg,
3.5.5. B:8a mezőjében a „Digitalizáció” szövegrész helyébe az „Üzleti infokommunikációs, digitalizációs” 

szöveg,
3.5.6. C:14 mezőjében a „32,08” szövegrész helyébe a „6,95” szöveg,
3.5.7. E:14 mezőjében az „59,45” szövegrész helyébe a „6,95” szöveg,
3.5.8. C:16 mezőjében a „30,00” szövegrész helyébe az „55,13” szöveg,

3.6. 2. mellékletében foglalt táblázat
3.6.1. E:2d mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2017-ben” szöveg,
3.6.2. C:8 mezőjében a  „Minisztérium” szövegrész helyébe a  „Minisztérium, Neumann János Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg,
3.6.3. E:9 mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2017-ben” szöveg,
3.6.4. D:12 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,20” szöveg,
3.6.5. C:26 mezőjében a  „Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe 

a „Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1837/2017. (XI. 9.) Korm. határozathoz

 1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 6a sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének módja)

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

6a. GINOP-2.1.8-17 Kkv-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén 17,00 egyszerűsített
2017. 

november
”

 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének módja)

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

3. GINOP-4.1.2-17
Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések 

támogatása
52,50 egyszerűsített

2017. 
november

”
 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat a következő 8b és 8c sorokkal egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

[Kapcsolódó felhívás 

azonosító jele

(vissza nem térítendő)

(Mrd Ft)]

[Kapcsolódó 

felhívás 

keretösszege

(vissza nem 

térítendő)

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett módja)

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

8b. GINOP-8.2.6-17 Digitális Jólét Pénzügyi Program – hitelprogram 7,50 – –
pénzügyi 

közvetítők 
kiválasztása

2017. november

8c. GINOP-8.2.7-17 Digitális Jólét Pénzügyi Program – tőkeprogram 7,50 – –
pénzügyi 

közvetítők 
kiválasztása

2017. november

”
 4. Hatályát veszti az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3d sora.
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2. melléklet az 1837/2017. (XI. 9.) Korm. határozathoz

Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:27 mezője helyébe a következő mező lép:
(A) (C)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Támogatást igénylő neve)

(27.) (GINOP-7.1.2-15)

Magyar Természetjáró Szövetség, Magyar Vitorlás Szövetség,
Magyar Kajak-Kenu Szövetség,

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság,

Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség,
Kerékpáros Magyarország Szövetség, illetve az általuk vezetett 

konzorciumok

A Kormány 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozata
a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról,  
valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2018–2019. évekre szóló intézkedési tervéről

 1. A Kormány a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet és a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Stratégia) 1.  mellékletében 
foglaltak alapján egyetért a  Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által elvégzett bűnmegelőzési stratégiai 
dokumentumok felülvizsgálatával és annak eredményeivel.

 2. A Kormány a  Stratégia felülvizsgálata alapján egyetért a  Stratégia 1.  melléklet 8. címében szereplő, folyamatosan 
végrehajtandó intézkedések továbbvitelével.

 3. A Stratégia 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 4. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016–2017. évre szóló intézkedési tervéről szóló 1166/2016. (IV. 6.) 

Korm. határozat (a továbbiakban: Intézkedési terv) a 2. melléklet szerint módosul.
 5. A Kormány elfogadja a  2018–2019. években végrehajtani szükséges új bűnmegelőzési intézkedéseket tartalmazó 

tervet a  3.  melléklet szerint, és egyetért az  új intézkedések megvalósításának a  4.  mellékletben foglaltak szerinti 
mérhető céljaival, a  szükséges beavatkozások területének és eszközeinek meghatározásával, személyi, tárgyi, 
szakmai, anyagi és szervezeti feltételeivel.

 6. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat 3. pont d) alpont dh) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az NBT létszáma és tagjainak kinevezése:
Az NBT további egy-egy tagjára)
„dh) az  igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium igazságügyi módszertani irányításért felelős 
helyettes államtitkára,”
(tesz javaslatot.)

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozathoz

 1. A Stratégia 1. melléklet 8.1.2. Bűnmegelőzés elősegítése építészeti eszközökkel alcíme a következő „D. Az építészeti 
eszközökkel segített bűnmegelőzést népszerűsítő kiadványok” táblázattal egészül ki:

„D. Az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzést népszerűsítő kiadványok

Intézkedés: Különféle célcsoportok számára népszerűsítő, közérthető kiadványok, nyomdakész és online 
statikus kiadványok előállítása, ezáltal biztosítva, hogy a területen tevékenykedő szakemberek, 
a lakosság és a vállalkozók megismerjék az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzés 
lehetőségeit.

Felelős: Lechner Tudásközpont

Partner: NBT

Forrás: 10 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: ismeretterjesztőanyag-fejlesztés, online és offline terjesztés

Határidő: 2018. december 31.

Indikátor: ismeretterjesztő nyomdakész kiadványok, online felület
”

 2. A Stratégia 1. melléklet 8.1.2. Bűnmegelőzés elősegítése építészeti eszközökkel alcíme a következő „E. Az építészeti 
eszközökkel segített bűnmegelőzéshez kapcsolódó online felület interaktív tartalommal való bővítése” táblázattal 
egészül ki:

„E. Az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzéshez kapcsolódó online felület interaktív tartalommal való 
bővítése

Intézkedés: Ki kell dolgozni az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzési ajánlásokra alapozott 
interaktív oktatóanyagot, mely közérthető módon, 3D ábrákkal teszi érthetővé a különféle 
helyzetekre alkalmazható ajánlásokat.

Felelős: Lechner Tudásközpont

Partner: NBT

Forrás: 8 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: interaktív oktatóanyag online felületen

Határidő: 2018. május 31.

Indikátor: interaktív online felület
”

 3. A Stratégia 1. melléklet 8.1.4. Vagyonvédelem alcím „A. Csökkenteni kell lopás deliktumok előfordulását” táblázata 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„A. A lopás, a garázdaság, az erőszakos jellegű jogsértések, illetve a trükkös csalás bűncselekményeinek 
visszaszorítása

Intézkedés: A jogsértések legnagyobb halmazát kitevő vagyon elleni bűnözés szerkezete a lopások 
dominanciáját mutatja. A statisztikai mutatókon túl azonban figyelemmel kell lenni azokra 
a bűncselekményekre is, amelyek az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább 
befolyásolják. Ezek közül kiemelkedő helyet foglalnak el a garázda és erőszakos jellegű 
bűncselekmények, valamint a trükkös csalások. Visszaszorításuk érdekében szükséges 
a megjelölt jogsértések vizsgálata, amelyek révén megelőzésükre adekvát válaszok dolgozhatók 
ki. Ennek érdekében feltáró, elemző-értékelő vizsgálatot kell végezni a megjelölt deliktumok 
elterjedtségéről kriminalisztikai jellemzőik alapján, és ezekre figyelemmel, megelőzési 
módszereket, praktikákat kell kidolgozni a visszaszorításukra. A rendőrség e tevékenységben 
részt vevő bűnügyi és rendészeti szakembereinek szakmai továbbképzését biztosítani kell.

Felelős: rendőrség

Partner: NBT

Forrás: 3 millió forint, NBT költségvetés
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Eszköz: képzések

Határidő: folyamatos

Indikátor: képzettek száma
”

 4. A Stratégia 1. melléklet 8.2.1. Megelőző vagyonvédelem alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: „Gyermek- és 
ifjúságvédelmi programok az oktatásban”.

 5. A Stratégia 1.  melléklet 8.2.3. Konfliktusok és az  erőszak megelőzése, kezelése alcím „D. A  család védelmi 
funkciójának növelése” táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

„D. A család védelmi funkciójának növelése

Intézkedés: A család mint a társadalom legalapvetőbb alkotóegysége a szocializáció elsődleges színtere is. 
Kiemelt jelentősége van az értékközvetítésben, ezért fontos, hogy a családok védelmi funkcióját 
növeljük. Ehhez sok esetben szükségük van külső segítségre, amelyet leginkább azoktól 
a szervektől és szervezetektől kaphatnak meg, amelyek a helyi problémákkal és sajátosságokkal 
tisztában vannak. Ennek érdekében szükséges azoknak a szerveknek és szervezeteknek 
a kiválasztása, amelyek képesek a megfelelő tanácsokkal és segítséggel ellátni az arra rászoruló 
családokat.

Felelős: NBT

Partner: EMMI, SZGYF

Forrás: 30 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: képzések és programok

Határidő: folyamatos

Indikátor: résztvevők száma
”

 6. A Stratégia 1.  melléklet 8.2.5. A  média és az  internet veszélyei alcím „A. Biztonságos internethasználat” táblázata 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„A. Biztonságos internethasználat

Intézkedés: A XXI. század társadalmának mindennapjait alapjaiban határozza meg a számítástechnika, 
azon belül is a világháló. Az internet nagyszerű lehetőségeket biztosít a használók számára, 
a felgyorsult világban lehetővé teszi az információk gyors és széles körű áramlását. Az internet 
előnyei azonban nem megfelelő használat esetén könnyen jelenthetnek hátrányt, követhetünk 
el bűncselekményt, vagy válhatunk bűncselekmény áldozatává. Erre figyelemmel szükséges 
az állampolgárok figyelmének felhívása, minél szélesebb körű, korszerű és naprakész 
tájékoztatása.

Felelős: NBT

Partner: EMMI, NMHH, rendőrség

Forrás: –

Eszköz: honlap, kis- és oktatófilm

Határidő: folyamatos

Indikátor: elértek száma
”
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 7. A Stratégia 1.  melléklet 8.3.1. Áldozattá válás megelőzése alcím „D. Áldozattá válás megelőzési tájékoztatás 
az időskorúak részére” táblázata helyébe a következő rendelkezés lép.

„D. Időskorúak áldozattá válásának csökkentését célzó intézkedések

Intézkedés: Tekintettel arra, hogy az időskorúak jóhiszeműségükből és naivitásukból fakadóan 
veszélyeztetett csoportot képeznek, így szükséges képzések szervezése az idősek ellátásában, 
védelmében érintett állami és civil szervezetek szakembereinek (rendőrség, szociális munkások, 
jelzőrendszeres diszpécserszolgálatokon dolgozók, tanyagondnokok), hogy képessé 
váljanak szakszerű áldozattáválás-megelőzési információk átadására az időskorúak számára. 
A megszerzett tudás átadását kell szorgalmazni az idősotthonokban, idősek napközijében; 
az időskorúak védekezési képességének növelése érdekében előadások, foglalkozások tartása, 
a sértetté váláshoz vezető körülmények, az elkövetési módszerek és a megelőzési lehetőségek 
megismertetése a célcsoport tagjaival.

Felelős: NBT

Partner: rendőrség

Forrás: 5 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: képzések és programok

Határidő: folyamatos

Indikátor: résztvevők száma
”

 8. A Stratégia 1. melléklet 8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése alcím „D. Az állami kárenyhítés rendszerének 
felülvizsgálata” táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

„D. Az állami kárenyhítés rendszerének felülvizsgálata

Intézkedés: Az Ást. 2015. évi reformja során a kárenyhítést érintő szabályok nem kerültek módosításra.
A kárenyhítés szabályozását, joggyakorlatának jellemzőit felül kell vizsgálni, és – összhangban 
az európai uniós szabályozás követelményeivel – meg kell tenni a szükséges intézkedéseket 
a kárenyhítési rendszer újraszabályozása érdekében.

Felelős: IM

Partner: kormányhivatalok

Forrás: nem igényel többletforrást

Eszköz: felülvizsgálat

Határidő: 2017. december 31.

Indikátor: jelentés elkészítése
”

 9. A Stratégia 1.  melléklet 8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése alcíme a  következő „H. A  joggyakorlat 
egységesítése és fejlesztése áldozatsegítés szakterületen” táblázattal egészül ki:

„H. A joggyakorlat egységesítése és fejlesztése áldozatsegítés szakterületen

Intézkedés: Az áldozatsegítés szakterületen eljáró területi szolgálatok egységes jogalkalmazásának 
biztosítása és a joggyakorlat fejlesztése érdekében szükséges a rendszeres időközönként 
megrendezésre kerülő regionális esetmegbeszélő csoportfoglalkozások tartása.
A szakmai irányító szerv által koordinált esetmegbeszéléseken a résztvevők konkrét 
jogeseteken keresztül mutatják be a szolgáltatásokkal, eljárásrendekkel kapcsolatos 
„jó gyakorlatot” és a felmerülő szakmai problémákat. Az esetmegbeszélőkről készült 
összegzések problémafelvetései fontos elemei a szakmai irányító szerv joggyakorlat-elemzési, 
koncepcióalkotási és jogszabály-kezdeményezési feladatellátásának is.

Felelős: IM

Partner: kormányhivatalok

Forrás: nem igényel többletforrást
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Eszköz: esetmegbeszélés negyedévente

Határidő: folyamatos

Indikátor: jelentés készítése
”

 10. A Stratégia 1.  melléklet 8.4.1. Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációjának elősegítése alcím 
„H. A  jobb agyféltekés rajzolás oktatásának bevezetése a  büntetés-végrehajtási intézetekben” táblázata helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„H. Művészetterápiás és kreatív programok megvalósítása

Intézkedés: A művészetterápiás és kreatív programok, valamint jobb agyféltekés rajzolás (börtönszínház, 
biblioterápia vagy irodalomterápia, képzőművészeti szakkörök) módszereinek segítségével 
a fogvatartottak személyisége, személyes kompetenciái, szociális képességei, empátiája, 
toleranciája, önbecsülése fejleszthető. Cél, hogy minden intézetben megvalósuljanak ilyen 
programok. Ehhez szükséges a velük foglalkozók képzése, új módszerek megismertetése 
az állománnyal.

Felelős: BVOP

Partner: NBT

Forrás: 10 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: képzések és programok

Határidő: folyamatos

Indikátor: résztvevők száma
”

 11. A Stratégia 1.  melléklet 8.5. Horizontális intézkedések alcíme a  következő „F. Bűnmegelőzés-politikai célok 
megjelenítése a médiában” táblázattal egészül ki:

„F. Bűnmegelőzés-politikai célok megjelenítése a médiában

Intézkedés: A bűnmegelőzés-politikai célok megjelenítése érdekében elengedhetetlen a média bevonása és 
a közösségi fórumokon való megjelenés. Feltétlenül szükséges a média és a közösségi fórumok 
széles körű közvetítő erejének kihasználása, amely képes a prevenciós célokat gyorsan és a 
nagyközönség számára elérhetővé tenni.
Közszolgálati média: A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény 83. § (1) bekezdés d) pontja alapján a közszolgálati médiaszolgáltatás célja 
az alkotmányos jogoknak, a törvényes rend alapértékeinek és a demokratikus társadalmi rend 
szabályainak megismertetése, támogatása. Ez a rendelkezés kellő alapot biztosít ahhoz, hogy 
közszolgálati műsorokban bemutatásra kerüljenek prevenciós törekvések, programok.        
Kereskedelmi média: Több európai uniós országban jól bevált gyakorlat, hogy a prevenciós 
műsorok megjelennek a kereskedelmi és állami televíziók saját gyártású sorozataiban. 
Hazánkban is több olyan televíziós sorozat szerepel a kínálatban, amelyek nagy nézettséggel 
bírnak, ezért a társadalmi tudatformálásban betöltött szerepük jelentős. Meg kell találni annak 
a módját, miként lehet a szükséges bűnmegelőzési tartalmakat a televíziós sorozatokban 
bemutatni.

Felelős: NBT

Partner: NMHH, ME, IM, rendőrség, civil szervezetek, polgárőrség, egyházak

Forrás: 20 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: közszolgálati híradásokban és műsorokban történő megjelenés általánosan és konkrét ügyek 
kapcsán egyaránt, kereskedelmi műsorokban történő megjelenés

Határidő: folyamatos

Indikátor: bűnmegelőzési célokat szolgáló módszerek megnövekedett ismertsége
”
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 12. A Stratégia 1. melléklet 8.1.2. Bűnmegelőzés elősegítése építészeti eszközökkel alcím „B. Az építészeti eszközökkel 
segített bűnmegelőzést végző szakemberek biztosítása” táblázatában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe 
a „2018. december 31.” szöveg lép.

 13. A Stratégia 1. melléklet 8.1.2. Bűnmegelőzés elősegítése építészeti eszközökkel alcím „C. Az építészeti eszközökkel 
segített bűnmegelőzéshez kapcsolódó jogszabályi háttér és minősítési rendszer biztosítása” táblázatában 
a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg lép

 14. A Stratégia 1.  melléklet 8.1.4. Vagyonvédelem alcím „E. Mobil Bűnmegelőzési Centrum kialakítása, teszteléses 
működtetése” táblázatában az „évente 5 millió forint” szövegrész helyébe az „évente 9 millió forint” szöveg lép.

 15. A Stratégia 1.  melléklet 8.2.1. Megelőző vagyonvédelem alcím „A. Iskolai prevenciós programok – a  DADA és 
ELLEN-SZER programok működtetése az  általános és középiskolákban” táblázatában az  „évente 5 millió forint” 
szövegrész helyébe az „évente 3 millió forint” szöveg lép.

 16. A Stratégia 1.  melléklet 8.2.4. Szenvedélybetegségek megelőzése, alkohol- és drogprevenció alcím 
„A.  Szórakozóhely-ellenőrzések fokozása” táblázatában az „EMMI, IM, BM, NGM, NAV” szövegrész helyébe az „NBT” 
szöveg lép.

 17. A Stratégia 1.  melléklet 8.4.2. Alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítése 
a  bűncselekménnyel okozott kár kompenzálása érdekében alcím „A. Közösségi foglalkoztatók kialakítása” 
táblázatában az „IH” szövegrész helyébe az „IM” szöveg lép.

 18. A Stratégia 1.  melléklet 8.5. Horizontális intézkedések alcím „D. Részvétel az  EUCPN munkájában” táblázatában 
a „nem igényel többletforrást” szövegrész helyébe az „évente 5 millió forint” szöveg lép.

 19. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.1.3. Külterületeken élők biztonságának fokozása alcím „A. A külterületeken, 
elnéptelenedő falvakban élők sérelmére elkövetett jogsértések visszaszorítása” táblázata.

 20. Hatályát veszti a  Stratégia 1.  melléklet 8.1.4. Vagyonvédelem alcím „B. A  közterületeken leginkább előforduló 
garázda, erőszakos jellegű jogsértések visszaszorítása” táblázata.

 21. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.1.4. Vagyonvédelem alcím „C. Az ún. trükkös módszerrel elkövetett csalás, 
illetve lopás deliktumok visszaszorítása” táblázata.

 22. Hatályát veszti a  Stratégia 1.  melléklet 8.2.1. Megelőző vagyonvédelem alcím „D. A  Bűnmegelőzés integrálása 
a  családi és iskolai napok rendezvényeinek programjába, a  szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben folyó 
programokba” táblázata.

 23. Hatályát veszti a  Stratégia 1.  melléklet 8.2.2. Hasznos szabadidő-eltöltés alcím „B. A  bűnmegelőzés beemelése 
az állami, egyházi és önkormányzati gyermektáborok programjaiba” táblázata.

 24. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.3.1. Áldozattá válás megelőzése alcím „A. Mérni kell a rendőrség áldozattá 
válás megelőzési kockázatközpontú módszertanának érvényesülését” táblázata.

 25. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.3.1. Áldozattá válás megelőzése alcím „B. Egységes rendőrségi szóróanyagok 
az áldozattá válás megelőzése érdekében” táblázata.

 26. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.3.1. Áldozattá válás megelőzése alcím „C. Szakemberképzések az időskorúak 
áldozattá válásának csökkentése érdekében” táblázata.

 27. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése alcím „B. Országossá kell tenni 
a  civil önkéntes áldozatsegítői hálózatot, az  áldozatsegítő szolgálatoknál szociális munkásokat kell alkalmazni” 
táblázata.

 28. Hatályát veszti a  Stratégia 1.  melléklet 8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése alcím „C. Az  érzelmi 
segítségnyújtáshoz való hozzáférés lehetőségének országossá tétele” táblázata.

 29. Hatályát veszti a Stratégia 1. mellékletének 8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése alcím „G. Áldozatpolitikai 
célok megjelenítése a médiában” táblázata.

 30. Hatályát veszti a  Stratégia 1.  melléklet 8.4.1. Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációjának 
elősegítése alcím „B. Jóvátételi programok megvalósítása az  időskorúak javára” táblázatában az  „IH” és 
az „IM” szövegrész.

 31. Hatályát veszti a  Stratégia 1.  melléklet 8.4.1. Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációjának 
elősegítése alcím „G. Művészetterápiás és kreatív programok megvalósítása” táblázata.

 32. Hatályát veszti a  Stratégia 1.  melléklet 8.5. Horizontális intézkedések alcím „E. Részvétel az  EBESZ keretein belül 
működő képzésekben, a lehetőségeknek a hatékonyabb kiaknázása” táblázata.
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2. melléklet az 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozathoz

 1. Az Intézkedési terv 2. melléklet 2.1. Kortárs segítő modellprogram készítése, tesztelése és bevezetése táblázatában 
a „képzések tartása évente 10 millió forint” szövegrész helyébe a „képzések tartása évente 15 millió forint” szöveg lép.

 2. Az Intézkedési terv 2. melléklet 2.1. Kortárs segítő modellprogram készítése, tesztelése és bevezetése táblázatában 
a „modellprogram kidolgozása és tesztelése 2016. december 31., modellprogram bevezetése 2017. december 31.” 
szövegrész helyébe a „modellprogram kidolgozása és tesztelése 2016. december 31., modellprogram bevezetése 
2019. december 31., majd azt követően folyamatos” szöveg lép.

 3. Az Intézkedési terv 2. melléklet 3.1. Esélyegyenlőségi modellprogram kidolgozása és működtetése fogyatékossággal 
élők számára az áldozattá válás megelőzése érdekében táblázatában az „évente 2 millió forint” szövegrész helyébe 
az „évente 5 millió forint” szöveg lép.

 4. Az Intézkedési terv 2. melléklet 5.1. Bűnmegelőzési pályázatok kiírása táblázatában a „Miniszterelnökség” szövegrész 
helyébe a „Belügyminisztérium” szöveg lép.

 5. Az Intézkedési terv 2.  melléklet 5.2. A  gyermek- és ifjúságvédelem problémáinak és fejlesztési lehetőségeinek 
feltérképezése táblázatában a „2016. december 31.” szövegrész helyébe a „2017. december 31.” szöveg lép.

 6. Az Intézkedési terv 2. melléklet 5.3. Bűnmegelőzési mobil applikációk fejlesztése táblázatában a „2016-ban 20 millió 
forint, NBT költségvetés” szövegrész helyébe az „igény szerint” szöveg lép.

3. melléklet az 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2018–2019. évekre szóló intézkedési terve

 I. Településbiztonság
1.1. A technikai fejlődés eredményeinek figyelembevételével sor került a  bűnügyi adatok és a  társadalmi, 

gazdasági adatok egyidejű térképi megjelenítésére alkalmas program (PRE-STAT) kidolgozására, 
amely a  térinformatika eszközeinek segítségével szemléltető és könnyen elemezhető módon ábrázolja 
a  magyarországi bűnözés alakulását a  meghatározott bűncselekmények vonatkozásában. Mindez lehetővé 
teszi bűnözési trendek felismerését, amely elősegíti a  bűnüldöző és a  bűnmegelőzést végző szervek 
munkáját is. A  PRE-STAT rendszer folyamatos fejlesztése, funkciókkal történő bővítése nélkülözhetetlen 
feltétele annak, hogy naprakész információkkal lássa el a rendőri szerveket, a bűnmegelőzési szakembereket 
és a lakosságot.

 Felelős: az építésügyért felelős miniszter
 Határidő: 2019. december 31.
1.2. Fokozni szükséges a lépcsőházak biztonságát a LépcsőházŐr programmal, mely kamerarendszer telepítésével 

segíti a társasházakban elkövetett bűncselekmények felderítését, illetve megelőzését.
 Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
 Határidő: 2019. december 31. napjáig folyamatos
1.3. A kerékpárokkal kapcsolatosan elkövetett bűncselekmények csökkentése, az  eltulajdonított kerékpárok 

megtalálása érdekében tovább szükséges működtetni a  BikeSafe programot, amely alkalmas a  kerékpárok 
regisztrációjára, azonosítására, elősegíti a  felderítést, adott esetben a  megtalált kerékpár tulajdonosának 
felkutatását.

 Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
 Határidő: 2019. december 31. napjáig folyamatos
1.4. A Balaton, a  Velencei-tó és a  Tisza-tó környéke az  idegenforgalmi szezonban sok turistát, pihenni vágyót 

fogad. Az  ideiglenesen megnövekedett lakosságszám, a  zsúfolt közösségi terek, a  koncentrálódó tömegek 
ideális lehetőséget biztosítanak az  elkövetők számára. Az  idegenforgalmi szezon ideje alatt célzott 
prevenciós programok lebonyolítása szükséges.

 Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
 Határidő: 2019. december 31. napjáig folyamatos
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 II. Gyermek- és ifjúságvédelem
2.1. A bűnmegelőzési mesék olyan prevenciós eszközök, amelyek tematikus és szervezett feldolgozással 

alkalmasak arra, hogy már gyermekkorban sor kerüljön az információk célzott átadására. Szükséges egy olyan 
modellprogram kidolgozása, amely a mesék felhasználásán alapulva, a legkisebb korosztályokat megszólítva 
szolgálja a bűnmegelőzési törekvéseket.

 Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
 Határidő: a modellprogram kidolgozására és tesztelésére 2019. június 30.
  a modellprogram bevezetésére 2019. december 31.
2.2. Az ideális iskolai légkör segíti a  konfliktusok csökkentését, és növeli az  iskolai munka hatékonyságát. 

Ennek eléréséhez szükséges a „Jövő iskolája” iskolai program kifejlesztése, tesztelése és bevezetése, amely 
a pozitív visszajelzések alkalmazásának módszerével fejleszti a tanulók kompetenciáit, és együttműködésre, 
megértésre, elfogadásra sarkallja őket.

 Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
  a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
 Határidő: a modellprogram kidolgozására 2018. június 30.
  a modellprogram tesztelésére 2019. június 30.
  projektleírás készítésére 2019. december 15.
2.3. Az internethasználat elterjedésével egyre több esetben válnak a fiatalok az ún. cyberbullying és/vagy online 

zaklatások áldozatává. Ennek megelőzése érdekében médiakampányok folytatása szükséges, amelyek 
szisztematikusan készítik fel a korosztályt az online térben való eligazodásra.

 Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
 Határidő: a kampány folytatására 2019. december 31.

 III. A bűncselekmények áldozatainak segítése és az áldozattá válás megelőzése
3.1. Az internet kiváló lehetőséget nyújt az  áruk gyors elérésére, és sok esetben segíti a  munkakeresést is. 

Az  internet által biztosított névtelenség adta lehetőségekkel a  bűnelkövetők könnyedén megkárosíthatják 
áldozataikat. Szükséges a  bűnös szándék felismerésére, az  azok elkerüléséhez elengedhetetlen önvédelmi 
mechanizmusok kialakítása.

 Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
 Határidő: 2019. december 31.
3.2. Az Áldozatsegítő Szolgálat a  bűncselekmények vagy szabálysértések áldozatai számára egyénre szabott 

támogatásokat nyújt, melyek körében a pénzügyi és fizikai jellegű szolgáltatások mellett a bűncselekménnyel 
okozott pszichés károsodások esetén gondoskodni kell arról is, hogy az  áldozatok a  lehető legrövidebb 
időn belül és a  szükség szerinti mértékben szakszerű pszichés segítségnyújtásban, traumakezelésben 
részesüljenek. Ezen célkitűzés érdekében szükséges modellprogramot indítani az  érzelmi segítségnyújtás 
lehetőségének biztosítására.

 Felelős: áldozatsegítésért felelős miniszter
 Határidő: 2019. december 31.

 IV. Intézkedések a bűnismétlés megelőzése érdekében
4.1. Szükséges olyan reintegrációs modellprogram kidolgozása, amely lehetővé teszi a  fogvatartottak, illetve 

a javítóintézeti ellátásban részesült fiatalok visszailleszkedését a társadalomba.
 Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
  a gyermekek és az ifjúság védeleméért felelős miniszter
 Határidő: 2019. december 31.
4.2. Szükséges olyan, a  fogvatartottak társadalmi visszailleszkedését elősegítő programok kidolgozása, amelyek 

a  büntetés-végrehajtási intézeteken, a  javítóintézeteken túl bevonják a  fogvatartottak, a  javítóintézetben 
ellátott fiatalkorúak családjait, a civil szereplőket és egyházakat egyaránt.

 Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
  a gyermekek és az ifjúság védeleméért felelős miniszter
 Határidő: 2019. június 30.
4.3. Kiemelten fontos a  mediációs eljárás bevezetésének vizsgálata és módszertanának kidolgozása 

a  fogvatartottak, illetve a  javítóintézetben ellátott fiatalok egymás sérelmére elkövetett cselekményei 
számának csökkentése érdekében.
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 Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
  a gyermekek és az ifjúság védeleméért felelős miniszter
 Határidő: 2019. június 30.
4.4. A pártfogó felügyelet külön magatartási szabályaként vagy a megelőző pártfogás magatartási szabályaként 

előírható pártfogó felügyelői beavatkozások, elkövetői programok, valamint a  pártfogoltak és a  megelőző 
pártfogás alatt állók társadalmi integrációját elősegítő szolgáltatások biztosítása céljából, a  bűnismétlési 
kockázatok hatékonyabb kezelése érdekében új közösségi foglalkoztatót kell létrehozni Budapest Főváros és 
Pest megye illetékességi területtel, Budapest központtal.

 Felelős: az igazságügyért felelős miniszter
 Határidő: 2019. december 31.
4.5. Képezni kell a pártfogó felügyelőket a pártfogó felügyelet külön magatartási szabályaként vagy a megelőző 

pártfogás magatartási szabályaként alkalmazható értékrend-korrekciós, jóvátételi foglalkozás vezetésére.
 Felelős: az igazságügyért felelős miniszter
 Határidő: 2018. november 30.
4.6. A fiatalkorú elkövetőket, illetve a  gyermekeket érintő ügyeket kezelő pártfogó felügyelők részére speciális, 

a  gyermekek jogaira, a  gyermekpszichológiára, a  gyermekekkel való kommunikációra, a  gyermekek 
veszélyeztetettségére vonatkozó képzési anyagot kell kidolgozni. A  kidolgozott képzési anyag 
felhasználásával a fiatalkorú elkövetők, illetve a gyermekek ügyeit kezelő pártfogó felügyelőket képezni kell.

 Felelős: az igazságügyért felelős miniszter
 Határidő: a képzési anyag kidolgozására 2018. szeptember 30.
 Határidő: a képzés lebonyolítására 2019. október 30.

 V. Horizontális intézkedések
5.1. Módszertani Fejlesztési Centrum kialakítása szükséges a  magas színvonalú bűnmegelőzési képzések és 

módszerek kialakítása érdekében.
 Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
 Határidő: 2019. december 31.
5.2. Évente bűnmegelőzési portfóliót szükséges összeállítani a  megyei rendőr-főkapitányságok számára, 

amelyből a keretösszeg erejéig választhatnak képzéseket, rendezvényeket, eszközöket.
 Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
 Határidő: 2019. december 31.

4. melléklet az 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozathoz

 I. Településbiztonság
1.1. A PRE-STAT alkalmazás működtetése és népszerűsítése

Intézkedés: A technika fejlődése megkövetelte a bűnmegelőzés térinformatikai alapjainak, nemzetközi 
modelljeinek vizsgálatát, a Magyarországon is alkalmazható ajánlások összegyűjtését, 
rendszerezését és adaptálását. Ennek köszönhetően született meg a PRE-STAT online 
felületen futó alkalmazás, amely alkalmas arra, hogy a bűnügyi adatokat, valamint egyéb 
társadalmi, gazdasági jellemzőkre utaló adatokat összevetve térképen ábrázolja a bűnözés 
alakulását. Mindez lehetővé teszi a naprakész bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok 
meghatározhatóságát, valamint lehetőséget nyújt a rendőrök, különös tekintettel 
a megelőzési szakemberek számára az illetékességi területükön, illetve az országban 
elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos informálódásra.       
Cél a bűnmegelőzési tevékenység megalapozottságának erősítése, valamint az, hogy 
a pályázati projektek összeállítása előtt mindig kerüljön sor előzetes helyzetfelmérésre, hiszen 
a helyi problémákat helyben szükséges megoldani.       
Az alkalmazás segítséget nyújthat a rendőrség számára a szolgálatszervezés, a közbiztonság 
növelését célzó járőri útvonalak megtervezésében, sorozatügyek esetében a térképes 
megjelenítés segíthet az akciók kidolgozásában.
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Felelős: Lechner Tudásközpont

Partner: NBT, rendőrség

Forrás: évente 5 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: online felület feltöltése adatokkal

Határidő: 2019. december 31.

Indikátor: a rendszert használók száma

NBS kapcsolódás: 8.1. Településbiztonság, 8.1.2. Bűnmegelőzés elősegítése építészeti eszközökkel

1.2. LépcsőházŐr program bevezetése

Intézkedés: A társasházakban élők nagy száma és a lépcsőházakban elkövetett bűncselekmények 
gyakorisága miatt a lépcsőházak védelme kiemelt fontossággal bír a bűnmegelőzés 
szempontjából. A lépcsőház egyrészt az a közösségi tér, ahol az otthonok bejárata 
elhelyezkedik, ezért potenciális lehetőséget teremthet a bűnözőknek a lakásokba 
bejutáshoz, másrészt a zegzugos, rosszul megvilágított, elhagyatott lépcsőház erőszakos 
bűncselekmények elkövetésének színhelye lehet. Az állampolgárok többsége otthonát a nap 
jelentős részében felügyelet nélkül hagyja, és a lakások biztonságtechnikai szempontból 
gyakran sebezhetőek.      
Az ilyen, lépcsőházak felől nem védett otthonok könnyű célpontot jelentenek a bűnözőknek.      
A lépcsőházba telepített kamerarendszer – melynek elengedhetetlen eleme a megfelelő 
szoftver – több funkciót lát el. Megkönnyíti az elkövetők felderítését, a bűncselekmény 
bizonyítását, növeli a lakók, lépcsőházba látogatók szubjektív biztonságérzetét, valamint 
a bűnelkövetők jó részét eltántorítja a bűnelkövetéstől.      
LépcsőházŐr program tesztelése olyan lépcsőházak részvételével, akik számára biztosítjuk 
a kamerát, ők pedig vállalják a 2 éves fenntartás költségét.      
A program üzemeltetése lépcsőházanként egy kamera esetében havonta 6 ezer forint.      
Cél a lakásszövetkezetek, lakók bevonása a programba. A lakosság bevonásában nagy 
szerepet játszik a rendőrség.

Felelős: NBT

Partner: rendőrség, polgárőrség

Forrás: évente 4 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: LépcsőházŐr program

Határidő: 2019. december 31. napjáig folyamatos

Indikátor: a programba bekapcsolt lépcsőházak száma

NBS kapcsolódás: 8.1. Településbiztonság, 8.1.2. Bűnmegelőzés elősegítése építészeti eszközökkel

1.3. BikeSafe program működtetése és országossá tétele

Intézkedés: A BikeSafe program egy olyan kerékpár-regisztrációs adatbázis, amely alkalmas arra, hogy 
a rendszerbe bekerült kerékpárok jogtalan eltulajdonítását követő azonosítását elősegítse.       
A rendszerben történő regisztrációt követően a kerékpáron elhelyezésre kerülnek olyan 
jelzések, amelyek a program népszerűségének növekedésével komoly megelőzési hatást 
válthatnak ki.       
A program keretében a rendőrkapitányságok részére 10 db START csomag kerül beszerzésre, 
amelyeknek segítségével a rendőrség ingyenes kerékpár-regisztrációkat végezhet az ország 
területén.

Felelős: NBT

Partner: rendőrség, polgárőrség

Forrás: a) a program működtetése: évi 5 millió forint, NBT költségvetés       
b) 10 db START csomag beszerzése és szétosztása: 2 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: kerékpár-regisztráció

Határidő: 2019. december 31. napjáig folyamatos
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Indikátor: a programba belépők, regisztrálók száma

NBS kapcsolódás: 8.1. Településbiztonság, 8.1.4. Vagyonvédelem

1.4. Idegenforgalmi szezonban megnövekvő bűncselekmények visszaszorítása

Intézkedés: Az ország egyes területein és megyéiben az idegenforgalom alapvetően befolyásolja 
a bűnözés alakulását. Az idegenforgalmi szezonban az adott területen tartózkodók száma 
megsokszorozódik. Feltétlenül szükséges, hogy a vendégek megfelelő bűnmegelőzési 
tájékoztatást kapjanak az adott területen jellemző elkövetési szokásokról, felvilágosítás 
nélkül ugyanis könnyen válhatnak áldozattá.      
A Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó körüli települések biztonságának növelése a Somogy, 
Zala, Veszprém, Fejér, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
rendőr-főkapitányságok feladata. A Balatoni és a Tisza-tavi Közbiztonsági Koordinációs 
Bizottság soros elnöki tisztét ellátó megyei rendőr-főkapitányság feladata a bűnmegelőzési 
tevékenységek és az ezekhez szükséges eszközök felmérése és beszerzése.

Felelős: NBT

Partner: rendőrség, polgárőrség

Forrás: a) a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság soros elnöki tisztét ellátó megyei 
rendőr-főkapitányság számára évente 5 millió forint, NBT költségvetés       
b) a Tisza-tavi Közbiztonsági Koordinációs Bizottság soros elnöki tisztét ellátó megyei 
rendőr-főkapitányság számára évente 1 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: bűnmegelőzési programok, tájékoztató eszközök

Határidő: 2019. december 31. napjáig folyamatos

Indikátor: programok és elértek száma

NBS kapcsolódás: 8.1. Településbiztonság, 8.1.4. Vagyonvédelem

 II. Gyermek- és ifjúságvédelem
2.1. Bűnmegelőzési foglalkozások a mesék felhasználásával

Intézkedés: A bűnmegelőzés, a bűnmegelőzési ismeretek átadása a legjobban kisgyermekkorban érhető 
el magas hatékonysággal, és az ezek nyomán fejleszthető készségek, szociális kompetenciák 
ekkor formálhatóak, fejleszthetőek leginkább, ekkor még könnyű kialakítani, hogy belsővé 
váljanak azok a mechanizmusok, amelyek segítségével biztonságosabb életet élhetünk.       
Az NBT saját készítésű mesekönyveket adott ki Erdőváros meséi 1–2, valamint Lélekvesztők 
címmel. A történetek az 5–10 éves korosztály számára készültek, amelyek segítségével 
elsajátíthatják a gyerekek, hogyan védhetik meg magukat az áldozattá, illetve az elkövetővé 
válástól. A mesék szövegei segítenek abban is, hogy a gyerekek megtanulják az asszertív 
kommunikációt, illetve a konfliktuskezelést is, valamint közel hozza a kisdiákokhoz 
a rendőrt és a pedagógust is a szerethető, bátor, segítő karaktereken keresztül. A „Mesés 
bűnmegelőzés” projektet a mesékhez tartozó óravázlatok kidolgozásával oktatásra 
alkalmassá és módszertanának akkreditálásával a pedagógusok számára továbbképzéseken 
elérhetővé tenni szükséges.

Felelős: NBT

Partner: EMMI, Klebelsberg Központ, Digitális Jólét Program összehangolásáért és megvalósításáért 
felelős miniszterelnöki biztos

Forrás: évente 8 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: további mesék, oktatási tematika készítése, a továbbképzési program akkreditáltatása 
pedagógusok számára

Határidő: a) modellprogram, tematika, óravázlatok kidolgozására és tesztelésére 2019. június 30.      
b) a modellprogram bevezetésére 2019. december 31.

Indikátor: elkészített óravázlatok, megtartott foglalkozások száma, tesztelt modellprogram, akkreditált 
továbbképzési tananyag
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NBS kapcsolódás: 8.2. Gyermek- és ifjúságvédelem, 8.2.1. Gyermek- és ifjúságvédelmi programok a biztonság 
kialakítása és megőrzése érdekében

2.2. A „Jövő iskolája” modellprojekt kidolgozása és tesztelése

Intézkedés: A „Jövő iskolája” egy olyan intézmény, ahová a pedagógusok és diákok is szívesen lépnek be 
mindennap. Egyszerű eszközök használatával bárki egyszerűen elsajátíthatja a módszert, 
amelynek technikája a megfigyelésen alapuló pozitív visszajelzés, az erősségekre történő 
építés és annak hangsúlyozása, ami működik.      
A projekt során a tanárok és a diákok pozitív tulajdonságaira fókuszálva teremtődik meg 
az egyén és a közösség közötti összhang, kialakítva bennük a saját és a mások értékeinek fel- 
és elismerésére irányuló képességet.      
Cél egy olyan modellprogram kidolgozása és tesztelése, amely elősegíti az iskolai támogató 
légkör erősödését, csökkenti a diák-diák, tanár-diák konfliktusok számát.

Felelős: NBT

Partner: EMMI, Digitális Jólét Program összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki 
biztos

Forrás: évente 5 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: modellprogram kidolgozása és tesztelése

Határidő: a) a modellprogram kidolgozására 2018. június 30.      
b) a modellprogram tesztelésére 2019. június 30.        
c) projektleírás készítésére 2019. december 15.

Indikátor: modellprogram, projektleírás

NBS kapcsolódás: 8.2. Gyermek- és ifjúságvédelem, 8.2.3. Konfliktusok és az erőszak megelőzése, kezelése

2.3. Az online zaklatások kezelése

Intézkedés: Korunk meghatározó jelensége az internet, amely minden pillanatban körülvesz bennünket. 
Mindaz, ami korábban a fizikai világban valósulhatott meg, hirtelen gyorsasággal történhet 
meg velünk az online térben is. A fiatalok körében korábban is jellemző zaklatások színtere 
megváltozott, áthelyeződött a cybertérbe. A cyberbullying, a grooming és sexting jelenségei 
olyan internetes zaklatások, amelyeknek kezelésére fel kell készítenünk a gyermekeket 
és a gyermekekkel foglalkozókat is. Szükséges médiakampányok folytatása, amelyek 
szisztematikusan készítik fel a korosztályt az online térben való eligazodásra.

Felelős: NBT

Partner: EMMI, rendőrség, Digitális Jólét Program összehangolásáért és megvalósításáért felelős 
miniszterelnöki biztos

Forrás: évente 2 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: kampányok

Határidő: 2019. december 31.

Indikátor: elértek száma

NBS kapcsolódás: 8.2. Gyermek- és ifjúságvédelem, 8.2.3. Konfliktusok és az erőszak megelőzése és kezelése

 III. A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése
3.1. Online veszélyek feltérképezése és megelőzése

Intézkedés: Az online kapcsolatok révén az élet felgyorsult, a globalizáció még nagyobb méreteket 
öltött. Az internet kiváló lehetőséget nyújt az áruk gyors elérésére, és sok esetben 
segíti a munkakeresést is. Az internet által biztosított névtelenség adta lehetőségeket 
a bűnelkövetők észlelték, s az emberek jóhiszeműségét, naivitását kihasználva könnyedén 
károsítják meg áldozataikat.       
Cél a bűnös szándékok felismerése, az azok elkerüléséhez szükséges, óvatosságon alapuló 
önvédelmi mechanizmusok kialakítása.
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Felelős: NBT

Partner: rendőrség

Forrás: évente 10 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: online marketing

Határidő: 2019. december 31.

Indikátor: elértek száma

NBS kapcsolódás: 8.3. A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése, 
8.3.1. Az áldozattá válás megelőzése

3.2. Az érzelmi segítségnyújtáshoz való hozzáférés lehetőségének biztosítása érdekében modellprogram indítása

Intézkedés: Az Áldozatsegítő Szolgálat a bűncselekmények vagy szabálysértések áldozatai 
számára egyénre szabott támogatásokat nyújt, melyek körében a pénzügyi és fizikai 
jellegű szolgáltatások mellett a bűncselekménnyel okozott pszichés károsodások 
esetén gondoskodni kell arról is, hogy az áldozatok a lehető legrövidebb időn belül és 
a szükség szerinti mértékben szakszerű pszichés segítségnyújtásban, traumakezelésben 
részesüljenek. A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére 
vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelv szolgáltatási 
minimumkövetelményként hivatkozik az áldozatoknak biztosított érzelmi, pszichés 
segítségnyújtásra. Ezen célkitűzés érdekében szükséges – az áldozatsegítési ügyszámok 
alapján kiválasztott megyékben – modellprogramot indítani az érzelmi segítségnyújtás 
lehetőségének biztosítására. A tapasztalatok alapján meg kell vizsgálni a modellprogram 
országossá tételének lehetőségét.

Felelős: IM

Partner: –

Forrás: 5 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: modellprogram kidolgozása, tapasztalatok szintetizálása

Határidő: 2018. december 31.

Indikátor: érzelmi segítségnyújtás biztosítása

NBS kapcsolódás: 8.3. A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése, 
8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése

 IV. Bűnismétlés megelőzése
4.1. Megoldásfókusz a reintegrációban

Intézkedés: A „megoldásfókuszú brief” szemlélet alkalmazásával olyan reintegrációs modellprogram 
kidolgozása a cél, amely lehetővé teszi a fogvatartottak, illetve a javítóintézeti ellátásban 
részesült fiatalok visszailleszkedését a társadalomba.       
Ahhoz, hogy egy büntetés-végrehajtásból szabaduló fogvatartott vagy javítóintézeti 
ellátásban részesült fiatal sikeresen vissza tudjon illeszkedni a társadalomba, szükséges 
a szabadulást követő céljainak még a szabadulás előtti megfogalmazása és fókuszba állítása. 
Ehhez fel kell térképezni a bűnmentességet támogató környezetét, és egy úgynevezett 
szabadító kör megszervezésével és lebonyolításával elő kell készíteni a sikeres visszatérését 
a társadalomba. A modellprogramban utánkövetéssel mérni kell a sikerességet.

Felelős: NBT

Partner: BVOP, EMMI

Forrás: évente 15 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: modellprogram kidolgozása és tesztelése

Határidő: 2019. december 31.

Indikátor: a programban részt vevő szabadulók (fogvatartott/javítóintézeti nevelt) száma

NBS kapcsolódás: 8.4. Bűnismétlés megelőzése, 
8.4.1. Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációjának elősegítése
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4.2. Családi döntéshozó csoportkonferencia módszerének bevezetése a büntetés-végrehajtásban

Intézkedés: A Családi döntéshozó csoportkonferencia módszere alkalmat és lehetőséget teremt 
a családi kapcsolatok megerősítésére, valamint egy olyan közös stratégia kidolgozására, ami 
egyaránt segíti az elítéltet és a családját a közös élet újrakezdésében, a nehézségekkel való 
szembenézésben és az azokkal való megküzdésben.      
Fel kell mérni a módszer alkalmazásában nyitott személyi állomány körét, és részükre olyan 
képzést kell szervezni, amely alapján képesek a szabadulás előtt álló elítéltek és az őket 
befogadó környezet eredményes felkészítésére.      
A módszert alkalmazni kell a gyakorlatban és be kell építeni a büntetés-végrehajtás 
eszköztárába.

Felelős: BVOP

Partner: NBT

Forrás: 7 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: igényfelmérés, képzés, módszertani segédanyag

Határidő: 2019. június 30.

Indikátor: képzésbe vontak létszáma (50 fő);
szupervízió (10 alkalom);
a módszer gyakorlati megvalósításainak esetszáma (45 eset)

NBS kapcsolódás: 8.4. Bűnismétlés megelőzése, 
8.4.1. Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációjának elősegítése

4.3. A mediáció alkalmazása a büntetés-végrehajtásban

Intézkedés: Meg kell vizsgálni a mediációs eljárás kiterjesztésének lehetőségét annak érdekében, 
hogy a módszer alkalmazása hozzájáruljon a fogvatartottak egymás sérelmére elkövetett 
cselekmények számának csökkentéséhez.       
Vizsgálni kell továbbá az elkövető-áldozat között fennálló konfliktusok kezelésének 
lehetőségeit, amelyben érvényesülnie kell a resztoratív jellegnek.

Felelős: BVOP

Partner: NBT, EMMI, Digitális Jólét Program összehangolásáért és megvalósításáért felelős 
miniszterelnöki biztos

Forrás: 5 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: igényfelmérés, képzés, módszertani segédanyag

Határidő: 2019. június 30.

Indikátor: képzésbe vont szakemberek létszáma (30 fő);
a módszer gyakorlati megvalósításának esetszáma (40 eset)

NBS kapcsolódás: 8.4. Bűnismétlés megelőzése, 
8.4.1. Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációjának elősegítése
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4.4. Közösségi foglalkoztató kialakítása Budapesten

Intézkedés: A közösségi foglalkoztató a Pártfogó Felügyelői Szolgálat részeként működő szervezeti 
egység, amelynek legfontosabb funkciója a bűnismétlési kockázatok célzott kezelését és 
a sértettek szükségleteinek érvényesülését szolgáló, a pártfogó felügyelet külön magatartási 
szabályaként vagy a megelőző pártfogás magatartási szabályaként előírható pártfogó 
felügyelői beavatkozások, elkövetői programok, valamint a pártfogoltak és a megelőző 
pártfogás alatt állók társadalmi integrációját elősegítő szolgáltatások biztosítása. Közösségi 
foglalkoztató jelenleg csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működik, illetve folyamatban 
van Baranya megyében a Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeként működő 
foglalkoztató kialakítása.     
A magatartási szabályok végrehajtására alkalmas közösségi foglalkoztatók számát növelni 
szükséges az elvégzett helyzetfelmérés megállapításaira tekintettel. A pártfogó felügyelői 
szolgálat területi szervei által ellátott ügyek száma, a helyzetfelmérésben szereplő adatok 
alapján új közösségi foglalkoztatót szükséges létrehozni Budapest Főváros és Pest megye 
illetékességi területtel, Budapest központtal.       
Az intézkedés végrehajtása érdekében elvégzendő feladatok:       
a) új közösségi foglalkoztató kialakítása Budapesten,
b) az új közösségi foglalkoztató kialakításához és működéséhez szükséges forrás biztosítása.

Felelős: a) pont: IM, 
b) pont: IM, NBT

Partner: ME, Budapest Főváros Kormányhivatala, Pest Megyei Kormányhivatal

Forrás: a) az új közösségi foglalkoztató kialakítására 25 millió forint, NBT költségvetés,     
b) a működtetésre évente, IM költségvetés

Eszköz: új közösségi foglalkoztató létrehozása, a szükséges feltételek megteremtése

Határidő: 2019. december 31.

Indikátor: egy új közösségi foglalkoztató

NBS kapcsolódás: 8.4. Bűnismétlés megelőzése, 8.4.2. Alternatív szankciók és helyreállító módszerek 
alkalmazásának erősítése a bűncselekménnyel okozott kár kompenzálása érdekében

4.5. Pártfogó felügyelők képzése az értékrend-korrekciós, jóvátételi foglalkozások vezetésére

Intézkedés: Az intézkedés célja az értékrend-korrekciós, jóvátételi foglalkozás mint strukturált pártfogó 
felügyelői program alkalmazásának megerősítése a pártfogó felügyelői szolgálat területi 
szerveinek gyakorlatában. Az értékrend-korrekciós, jóvátételi foglalkozáson való részvétel 
előírható a pártfogó felügyelet külön magatartási szabályaként vagy a megelőző pártfogás 
magatartási szabályaként.

Felelős: IM

Partner: Miniszterelnökség, fővárosi és megyei kormányhivatalok

Forrás: 2,5 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: képzés megszervezése

Határidő: 2018. november 30.

Indikátor: megvalósított képzés, képzésen részt vevő pártfogó felügyelők száma

NBS kapcsolódás: 8.4. Bűnismétlés megelőzése, 
8.4.2. Alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítése 
a bűncselekménnyel okozott kár kompenzálása érdekében
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4.6. A gyermekeket érintő ügyeket kezelő pártfogó felügyelők részére képzési anyag kidolgozása, pártfogó 
felügyelők képzése

Intézkedés: Az intézkedés célja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/800 (2016. május 11.) 
a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási 
biztosítékokról szóló irányelv 20. cikk (Képzés) előkészítése és végrehajtása. Az irányelv 
előírja, hogy a gyermekeket érintő ügyeket kezelő szakemberek, így a pártfogó felügyelők 
részére a gyermekekkel való kapcsolatuk szintjéhez igazított speciális, a gyermekek jogaira, 
a gyermekpszichológiára és a nyelvi szempontból a gyermekhez igazított kommunikációra 
vonatkozó képzést kell biztosítani. Ennek megfelelően szükséges képzési anyag kidolgozása. 
Az elkészült képzési anyag alapján a fiatalkorú elkövetőket, illetve a gyermekeket érintő 
ügyeket kezelő pártfogó felügyelők részére szükséges a képzés biztosítása.

Felelős: IM

Partner: NBT, EMMI, Miniszterelnökség, fővárosi és megyei kormányhivatalok, Digitális Jólét Program 
összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

Forrás a tananyag- 
kidolgozásra:

2,5 millió forint, NBT költségvetés

Forrás a képzésre: 3 millió Forint, NBT költségvetés

Eszköz a tananyag- 
kidolgozásra:

képzési anyag kidolgozása

Eszköz a képzésre: képzés megszervezése

Határidő 
a tananyag- 
kidolgozásra:

2018. szeptember 30.

Határidő 
a képzésre:

2019. május 30.

Indikátor 
a tananyag- 
kidolgozásra:

képzési anyag

Indikátor  
a képzésre:

megvalósított képzés, képzésen részt vevő pártfogó felügyelők száma

NBS kapcsolódás: 8.4. Bűnismétlés megelőzése, 
8.4.2. Alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítése 
a bűncselekménnyel okozott kár kompenzálása érdekében

 V. Horizontális intézkedések
5.1. Bűnmegelőzési Módszertani Fejlesztési Centrum kialakítása és működtetése

Intézkedés: Ahhoz, hogy a fiatalok és felnőttek a megelőzéshez szükséges szemléletet elsajátítsák, 
az ezzel kapcsolatos szociális kompetenciáik fejlődjenek, magas szintű módszertani munkára 
van szükség folyamatos méréssel.       
A Módszertani Fejlesztési Centrum kialakítása magas színvonalra hivatott emelni 
a bűnmegelőzési munkát. Cél az oktatásokhoz állandó oktatóterem, valamint a szakmai 
műhelymunkához olyan szakemberek biztosítása, akiknek fő tevékenysége a bűnmegelőzési 
képzések magas szintű megszervezése és lebonyolítása, a programok mérésének folyamatos 
javítása a módszertanok, indikátorok áttekintése és mérésük módszertanának áttekintése 
és javítása, új képzési és továbbképzési tematikák elkészítése, a szükséges akkreditációk 
megszerzése, ezzel is biztosítva a bűnmegelőzési szakmai tevékenységek minőségét.

Felelős: NBT

Partner: rendőrség

Forrás: évente 30 millió forint, NBT költségvetés
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Eszköz: Módszertani Fejlesztési Centrum kialakítása, új képzési és továbbképzési anyagok 
létrehozása, pedagógusakkreditációjuk megszerzése, képzések és továbbképzések 
szervezése és lebonyolítása

Határidő: 2019. december 31.

Indikátor: létrejött Módszertani Fejlesztési Centrum, akkreditált képzések száma, megtartott képzések 
és továbbképzések száma, a képzéseken részt vevők száma

NBS kapcsolódás: 8.5. Horizontális intézkedések

5.2. A rendőrségek bűnmegelőzési alegységei számára portfólió kialakítása

Intézkedés: A rendészeti bűnmegelőzés továbbra is kiemelt jelentőséggel bír a hazai prevenciós 
tevékenységek rendszerében. Számtalan olyan program, kezdeményezés indul 
meg, amelyek országos szinten elérhetővé tétele növeli a rendészeti bűnmegelőzés 
hatékonyságát (RE-AKCIÓ, Szabadítsátok ki Gordont, Krimittud… stb.).       
Évente bűnmegelőzési portfóliót kívánunk összeállítani, amelyből megyei 
főkapitányságonként a keretösszeg erejéig választhatnak képzéseket, rendezvényeket, 
eszközöket szervezetenként maximum évi 1 millió forintig.

Felelős: rendőrség

Partner: NBT

Forrás: évente 20 millió forint, NBT költségvetés

Eszköz: portfólió

Határidő: 2019. december 31.

Indikátor: megvalósított képzések, rendezvények, programok, beszerzett eszközök száma

NBS kapcsolódás: 8.5. Horizontális intézkedések
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