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II. Törvények

2017. évi CLXX. törvény
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról*

Az Országgyűlés az  Alaptörvény 36.  cikk (1)  bekezdése alapján az  államháztartás 2016. évi vitelére vonatkozó költségvetési 
gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A 2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. §  Az Országgyűlés a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) végrehajtását – a 4. §–7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – a központi alrendszer 
tekintetében
a) 18 229 923,4 millió forint bevétellel,
b) 19 054 915,3 millió forint kiadással és
c) 824 991,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.

2. §  A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2016. december 31-én 
fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § (1) A  Kvtv. 3.  §-ában meghatározott árfolyamokon az  államháztartás 2016. december 31-én fennálló adóssága  
25 899,2 milliárd forint.

 (2) 2016. december 31-én az államadósság-mutató
a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 

2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 25 620,7 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 35 420,3 milliárd forint.

 (3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2016. december 31-én 72,3% volt.
 (4) 2015. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 24 949,6 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 34 324,1 milliárd forint.

 (5) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy az  államadósság-mutató (3)  bekezdés szerinti mértéke a  2015. év végi 
72,7%-hoz képest az  Alaptörvény 36.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése 
követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a  Gst. 11.  § (1)  bekezdésének megfelelően a  központi költségvetés deviza- és 
forintadósság-állományából 2016-ban az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 2 112 221,7 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 1 092 046,6 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
c) 586 899,9 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.

5. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az  1.  §-ban megállapított hiány finanszírozására a  Gst. 11.  § (1)  bekezdésének 
felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2016-ban

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el.
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a) 677 087,7 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 170 918,1 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

6. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2016-ban az  e  törvény 4.  §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására 
az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 2 299 241,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 1 269 062,3 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,
c) 222 864,0 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek.

7. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az  államháztartásért felelős miniszter – a  Gst. 11.  § (1)  bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján – a  Kincstári Egységes Számla (a  továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében  
49 112,9 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. FEJEZET
AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) Az  Országgyűlés a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a  továbbiakban: E. Alap) 89 693,1 millió forint összegű 
hiányát a KESZ hitelállományából 2017. december 29-ei hatállyal elengedi.

 (2) Az  Országgyűlés e  törvény hatálybalépésének napjával elengedi a  01-09-278283 cégjegyzékszámú Új Világ 
Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság állammal szemben fennálló, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
2012. adóévre vonatkozó, általános forgalmi adó adónemben tett utólagos adómegállapítása alapján keletkezett, 
671 846 000 forint összegű – megállapított adóhiányból, adóbírságból és késedelmi pótlékból álló – fizetési 
kötelezettsége, valamint az ez után még felszámítandó késedelmi pótlék fizetési kötelezettsége teljesítését.

III. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

9. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap)
a) 2016. évi működési költségvetési maradványa 1899,9 millió forint, amelyből a  2015. évi költségvetési 

maradvány 35,2 millió forint,
b) 2016. évi működési kiadásai 1120,3 millió forint 2015. évi költségvetési maradvány felhasználását 

tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

10. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap
a) 2016. évi működési előirányzat-maradványa 1288,2 millió forint, amelyből a 2015. évi előirányzat-maradvány 

összege 11,0 millió forint,
b) 2016. évi működési kiadásai 189,7 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos 
rendelkezések

11. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére 

különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 
186,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 681,5 millió forint, egyszeri segélyre 532,0 millió 
forint,

b) a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az  adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a  2. cím,  
2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi 
segély, a  2. Táppénz, a  6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 126,3 millió 
forint, a  3. Természetbeni ellátások alcímen belül az  1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál  
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7359,7 millió forint, a  4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 22 881,8 millió forint, az  5. Gyógyászati 
segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1380,7 millió forint

felhasználása történt meg.

12. §  Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló 2016. évi CXXII. törvény 13–15.  §-ában előírt megtérítési, visszautalási, elszámolási és 
befizetési kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

13. §  Az Országgyűlés elrendeli, hogy a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az  Emberi 
Erőforrások Minisztériuma (a  továbbiakban: EMMI) fejezet, A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a  közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások 
megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2017. december 29-éig
a) az  Ny. Alap A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a  pénzbeli és az  1947-es Párizsi 

Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 2,0 millió forintot utaljon 
vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához 
kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 1,2 millió forintot utalja át az 10032000-
01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

c) az  EMMI fejezet az  Ny. Alapnak a  jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 
59,7 millió forintot térítsen meg az  Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-
00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

d) az  Ny. Alap az  EMMI fejezet részére a  jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 
elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 1,4 millió forintot utalja 
át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;

e) az  EMMI fejezet az  Ny. Alapnak a  korhatár alatti ellátások jogcímén 19,5 millió forintot térítsen meg 
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája 
javára;

f ) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek 
jogalap nélküli követeléseire megtérült 7,8 millió forintot utalja át az  10032000-01457230-00000000 
„Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;

g) az  Ny. Alap az  Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,2 millió forintot 
utaljon vissza az  Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási 
keretszámla” javára;

h) az  EMMI fejezet a  közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 3033,1 millió forintot az  E. Alap részére 
a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg,

i) az  E. Alap a  Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja 
jogcímen 0,2 millió forintot a  10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” terhére 
a  XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek 
jogcímcsoport javára utaljon vissza.

14. §  Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 
elszámolásához kapcsolódóan nyilvántartott követelésekre megtérült 0,9 millió forintot utalja át a  Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2017. december 29-éig.

15. §  Az Országgyűlés elrendeli, hogy az  Ny. Alap a  12 771,7 millió forint többletét 2017. december 29-éig fizesse be 
a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára.

16. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 
forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. § (1) bekezdése alapján tett, 
2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 22 707,8 millió forint összegben hagyja jóvá.
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 (2) Az  Országgyűlés a  Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira és a  kapcsolódó központi költségvetési 
finanszírozásra vonatkozó, a  Kvtv. 29.  § (2)  bekezdése alapján tett 2016. december 31-én fennálló 
kötelezettségvállalási állományt 29 770,0 millió forint összegben hagyja jóvá.

17. § (1) Az Országgyűlés a 2014–2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint 
a  Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek estén az  uniós forrásokra és a  kapcsolódó központi 
költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a  Kvtv. 32.  § (1) és (3)  bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én 
fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

 (2) Az  Országgyűlés az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a  2014–2020 pénzügy perspektívában 
megvalósuló programok, projektek esetében a  program forrásaira és a  kapcsolódó központi költségvetési 
finanszírozásra vonatkozó, a  Kvtv. 32.  § (4)  bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló 
kötelezettségvállalási állományt 110 701,3 millió forint összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI 
SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

18. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 10 748,7 millió forint összegben igényeltek 
– a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 
feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A  helyi önkormányzatok együttesen 9546,9 millió forint összegben 
mondtak le év közben e  forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, 
önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 129,8 millió forint összegben nem jogosultak 
e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön 
kívülről történő feladatátvétel miatt 42,2 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

 (2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és 
pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

19. § (1) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy a  helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének 
és ágazati feladatainak támogatása” címen a  (4)  bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a  részükre 
a  költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 2016. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 3232,4 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2106,4 millió forint.

 (2) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja alapján, elszámolási egyenlegként a  helyi 
önkormányzatoknak a 2016. év után 1126,0 millió forint támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

 (3) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a  feladatmutatókhoz kapcsolódó, 
a  helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az  őket 
ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a  kormány rendeletében 
megállapított mértékű, együttesen 32,3 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

 (4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2016. december 31-én hatályos 
58. §-a alapján 3816,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az alábbiak szerint:
a) a Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcímen 10,0 millió forint,
b) a Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 51,2 millió forint,
c) A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 

jogcímen 3,3 millió forint,
d) a költségvetési támogatások jogcímeken összesen 3118,0 millió forint,
e) A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 0,2 millió forint,
f ) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 585,7 millió forint,
g) a szociális ágazati pótlék és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása jogcímeken 47,7 millió forint.

 (5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 
2017. március 20.
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 (6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok 1364,4 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, 
aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

 (7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi 
az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

20. § (1) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
 (2) A  támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének 

támogatása cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

7. Az egyházak támogatása

21. § (1) Az  egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a  Kvtv. 41.  § (5)  bekezdése alapján 
– a  2016. évi önkormányzati és az  állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi 
támogatástól való eltérés rendezéseként – 1554,3 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti 
meg a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet, XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 
jogcímcsoport előirányzata terhére 2017 decemberében.

 (2) Az  egyházi fenntartót a  Kvtv. 41.  § (9)  bekezdése alapján 250,1 millió forint egyszeri kiegészítő támogatás illeti 
meg a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet, XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 
jogcímcsoport előirányzata terhére 2017. év decemberében az  egyházi és nem állami fenntartású szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013.  
(XII. 18.) Korm. rendelet 27. § (2)–(5) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásával.

 (3) Az  egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3.  § 
(2)  bekezdése alapján az  érintett bevett egyházakat a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló  
2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem 
került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának javára 2017. évben 559,7 millió forint visszafizetés 
terheli.

 (4) Az  egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a  bevett egyházakat, 
valamint a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János 
Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi 
CXL. törvény 5.  cikk 1.  pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a  köznevelési intézményeikre 
tekintettel – a  2016. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként  – összesen 41 616,1 millió 
forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a  Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,  
20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 
2017. év decemberében.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. §  Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát 
veszti.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2017. évi ... törvényhez

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
I

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés Hivatala1
700,0 21 860,51 Országgyűlés hivatali szervei 2 047,3 22 037,4

Működési költségvetés1
11 062,0Személyi juttatások1 9 754,4

2 656,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 2 481,9

4 397,9Dologi kiadások3 4 778,9

91,5Ellátottak pénzbeli juttatásai4 83,5

40,0Egyéb működési célú kiadások5 2 934,8

Felhalmozási költségvetés2
2 430,7Beruházások6 1 689,5

1 881,7Felújítások7 531,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 187,5

5,0 783,6Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára2 23,9 787,0

Működési költségvetés1
428,5Személyi juttatások1 443,9

121,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 125,0

164,3Dologi kiadások3 170,0

Felhalmozási költségvetés2
60,0Beruházások6 75,0

14,3Felújítások7
2 584,9Országgyűlési Őrség3 8,3 3 081,7

Működési költségvetés1
2 053,7Személyi juttatások1 2 400,9

531,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 637,5

Dologi kiadások3 7,1

Egyéb működési célú kiadások5 5,1

Felhalmozási költségvetés2
Egyéb felhalmozási célú kiadások8 33,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok4

1. melléklet a 2017. évi CLXX. törvényhez



33204 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 207. szám
 

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
I

73,0 73,03 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0

4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

80,0 80,02 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 71,5 80,0

8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

73,0 73,01 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 5,6 73,0

73,0 73,02 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0

73,0 73,03 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0

525,0 525,013 Fejezeti tartalék 477,8 525,0

26 126,026 126,026 126,026 126,0705,0705,0705,0705,026 831,026 831,026 831,026 831,01 -  4. cím összesen: 26 803,126 803,126 803,126 803,12 079,52 079,52 079,52 079,527 113,627 113,627 113,627 113,6

Közbeszerzési Hatóság5
1 959,9 140,01 Közbeszerzési Hatóság 1 295,3 140,6

Működési költségvetés1
788,7Személyi juttatások1 580,0

193,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 167,6

845,8Dologi kiadások3 459,5

Egyéb működési célú kiadások5 424,7

Felhalmozási költségvetés2
271,8Beruházások6 113,2

Felújítások7 13,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 302,3

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Fejezeti tartalék 8,2

140,0140,0140,0140,01 959,91 959,91 959,91 959,92 099,92 099,92 099,92 099,95. cím összesen: 140,6140,6140,6140,61 295,31 295,31 295,31 295,32 068,82 068,82 068,82 068,8

Pártok támogatása8

1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

876,61 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 876,6

427,02 Magyar Szocialista Párt 427,0

475,83 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 475,8

173,74 Lehet Más a Politika 173,7
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
I

152,75 Kereszténydemokrata Néppárt 152,7

133,66 Együtt - A Korszakváltók Pártja 133,6

132,07 Demokratikus Koalíció 132,0

106,78 Párbeszéd Magyarországért Párt 106,7

70,89 Magyar Liberális Párt 70,8

Pártalapítványok támogatása9
529,71 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 529,7

234,22 Táncsics Mihály Alapítvány 234,2

266,23 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 266,2

67,64 Ökopolisz Alapítvány 67,6

53,85 Barankovics István Alapítvány 53,8

41,38 Váradi András Alapítvány 41,3

23,69 Megújuló Magyarországért Alapítvány 23,6

4,310 Liberális Magyarországért Alapítvány 4,3

40,211 Új Köztársaságért Alapítvány 40,2

3 809,83 809,83 809,83 809,88 -  9. cím összesen: 3 809,83 809,83 809,83 809,8

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása10
69 861,01 Közszolgálati hozzájárulás 69 896,0

3 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos 
kiadásai

8,1

69 861,069 861,069 861,069 861,010. cím összesen: 69 904,169 904,169 904,169 904,1

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság21
573,51 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 35,1 573,8

Működési költségvetés1
359,8Személyi juttatások1 370,6

97,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 105,3

101,6Dologi kiadások3 105,6

Felhalmozási költségvetés2
11,5Beruházások6 24,0
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
I

3,5Felújítások7

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Fejezeti tartalék 9,5

573,5573,5573,5573,5573,5573,5573,5573,521. cím összesen: 573,8573,8573,8573,835,135,135,135,1615,0615,0615,0615,0

Egyenlő Bánásmód Hatóság22
1,0 333,21 Egyenlő Bánásmód Hatóság 3,1 333,4

Működési költségvetés1
148,0Személyi juttatások1 137,1

39,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 38,1

138,8Dologi kiadások3 131,8

0,3Egyéb működési célú kiadások5 4,3

Felhalmozási költségvetés2
7,4Beruházások6 15,8

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Fejezeti tartalék 4,2

333,2333,2333,2333,21,01,01,01,0334,2334,2334,2334,222. cím összesen: 333,4333,4333,4333,43,13,13,13,1331,3331,3331,3331,3

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal23
7 750,01 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 8 396,8

Működési költségvetés1
3 497,4Személyi juttatások1 3 127,7

1 006,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 929,9

982,4Dologi kiadások3 1 051,0

2 046,1Egyéb működési célú kiadások5 2 069,2

Felhalmozási költségvetés2
217,8Beruházások6 738,1

Felújítások7 164,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 728,5

7 750,07 750,07 750,07 750,07 750,07 750,07 750,07 750,023. cím összesen: 8 396,88 396,88 396,88 396,88 808,58 808,58 808,58 808,5
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
I

Nemzeti Választási Iroda24
1 262,41 Nemzeti Választási Iroda 50,9 4 303,8

Működési költségvetés1
659,6Személyi juttatások1 693,5

176,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 198,2

376,5Dologi kiadások3 2 310,8

Felhalmozási költségvetés2
50,0Beruházások6 735,7

Felújítások7 42,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 11,1

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

458,0 458,01 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 51,3 293,7

1 500,0 1 500,02 A választási rendszerek működtetése 3,0 207,9

3 Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó népszavazás lebonyolítása 2 235,6 2 608,2

3 220,43 220,43 220,43 220,43 220,43 220,43 220,43 220,424. cím összesen: 7 413,67 413,67 413,67 413,650,950,950,950,96 282,16 282,16 282,16 282,1

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala25
808,01 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 9,0 828,1

Működési költségvetés1
359,7Személyi juttatások1 315,2

96,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 98,9

331,0Dologi kiadások3 204,8

Egyéb működési célú kiadások5 1,6

Felhalmozási költségvetés2
21,0Beruházások6 74,9

Felújítások7 132,3

808,0808,0808,0808,0808,0808,0808,0808,025. cím összesen: 828,1828,1828,1828,19,09,09,09,0827,7827,7827,7827,7

31 201,131 201,131 201,131 201,110 415,910 415,910 415,910 415,9115 287,8115 287,8115 287,8115 287,8Összesen: 36 092,636 092,636 092,636 092,611 869,711 869,711 869,711 869,7119 760,9119 760,9119 760,9119 760,9
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BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
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2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
II

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 422,4Köztársasági Elnöki Hivatal1 6,1 2 114,3

Működési költségvetés1
748,6Személyi juttatások1 1 192,3

205,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 211,5

411,5Dologi kiadások3 699,2

Egyéb működési célú kiadások5 18,8

Felhalmozási költségvetés2
51,6Beruházások6 108,5

3,0Felújítások7 3,0

2,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 14,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok2

2 Célelőirányzatok

436,7 436,71 Állami kitüntetések

73,0 73,02 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0

3 Államfői Protokoll kiadásai

355,0 355,01 Államfői Protokoll kiadásai

26,3 26,34 Fejezeti tartalék 26,3 26,3

2 313,42 313,42 313,42 313,42 313,42 313,42 313,42 313,4Összesen: 2 213,62 213,62 213,62 213,66,16,16,16,12 346,62 346,62 346,62 346,6

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 761,6Alkotmánybíróság1 11,1 1 800,7

Működési költségvetés1
1 079,3Személyi juttatások1 1 010,1

307,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 288,4

289,6Dologi kiadások3 307,7

37,1Ellátottak pénzbeli juttatásai4 43,5

Egyéb működési célú kiadások5 17,0

Felhalmozási költségvetés2
48,0Beruházások6 61,5
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előirányzat

2016. évi teljesítés
III

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 1,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok2
35,5 35,52 Fejezeti tartalék 35,5

1 797,11 797,11 797,11 797,11 797,11 797,11 797,11 797,1Összesen: 1 800,71 800,71 800,71 800,711,111,111,111,11 765,01 765,01 765,01 765,0

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

1 284,4Alapvető Jogok Biztosának Hivatala1 4,5 1 308,7

Működési költségvetés1
825,6Személyi juttatások1 808,0

225,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 232,9

208,4Dologi kiadások3 211,8

1,5Egyéb működési célú kiadások5 14,4

Felhalmozási költségvetés2
23,0Beruházások6 35,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 213,6

Fejezeti kezelésű előirányzatok2
22,8 22,82 Fejezeti tartalék 22,8

1 307,21 307,21 307,21 307,21 307,21 307,21 307,21 307,2Összesen: 1 308,71 308,71 308,71 308,74,54,54,54,51 538,61 538,61 538,61 538,6

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

20,0 8 547,8Állami Számvevőszék1 22,6 8 572,4

Működési költségvetés1
5 672,0Személyi juttatások1 5 598,3

1 532,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 572,7

963,9Dologi kiadások3 1 145,3

2,0Egyéb működési célú kiadások5 19,6

Felhalmozási költségvetés2
361,9Beruházások6 393,8

36,0Felújítások7 4,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 0,4
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2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
V

8 547,88 547,88 547,88 547,820,020,020,020,08 567,88 567,88 567,88 567,8Összesen: 8 572,48 572,48 572,48 572,422,622,622,622,68 734,38 734,38 734,38 734,3

VI. BÍRÓSÁGOK

2 066,0 78 164,0Bíróságok1 5 864,4 84 955,8

Működési költségvetés1
51 429,2Személyi juttatások1 54 249,9

13 041,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 15 164,2

15 180,6Dologi kiadások3 14 538,2

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 14,6

Egyéb működési célú kiadások5 14,2

Felhalmozási költségvetés2
313,0Beruházások6 4 551,7

266,0Felújítások7 2 276,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 95,6

192,0 2 715,0Kúria2 236,6 2 940,6

Működési költségvetés1
2 088,8Személyi juttatások1 2 180,7

524,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 619,7

289,7Dologi kiadások3 251,1

Egyéb működési célú kiadások5 1,6

Felhalmozási költségvetés2
4,0Beruházások6 35,6

Felújítások7 80,9

Fejezeti kezelésű előirányzatok3

1 Beruházás

1 005,1 1 005,11 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 10 753,5 991,0

7 083,0 7 083,02 Igazságszolgáltatás beruházásai 2 591,41 964,9 3 342,5

2 Kincstári számlavezetési díj 32,342,0 9,5

1 561,9 1 561,93 Igazságszolgáltatás működtetése 216,3 1,6

5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 46,8
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előirányzat

2016. évi teljesítés
VI

6 Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek 
rendezése

0,1

16 Fejezeti tartalék 1 770,2

90 529,090 529,090 529,090 529,02 258,02 258,02 258,02 258,092 787,092 787,092 787,092 787,0Összesen: 92 241,092 241,092 241,092 241,08 724,78 724,78 724,78 724,7108 868,0108 868,0108 868,0108 868,0

VIII. ÜGYÉSZSÉG

102,0 39 453,8Ügyészségek1 284,7 40 135,7

Működési költségvetés1
26 074,6Személyi juttatások1 26 378,1

7 169,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 7 346,9

3 368,7Dologi kiadások3 3 812,1

6,8Egyéb működési célú kiadások5 994,1

Felhalmozási költségvetés2
2 836,4Beruházások6 2 054,6

30,0Felújítások7 2,7

70,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 74,5

Fejezeti kezelésű előirányzatok3
30,0 30,04 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 39,8 30,0

296,1 296,16 Fejezeti tartalék 720,4 296,1

39 779,939 779,939 779,939 779,9102,0102,0102,0102,039 881,939 881,939 881,939 881,9Összesen: 40 461,840 461,840 461,840 461,8284,7284,7284,7284,741 423,241 423,241 423,241 423,2

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
támogatása

1

1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

146 040,31 A települési önkormányzatok működésének támogatása 144 741,0

76,32 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 64,3

2 000,03 Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 2 000,0

87,04 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 93,3

4 891,35 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 4 891,3
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IX

1 000,06 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 732,2

2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

148 539,81 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása

143 642,5

22 893,22 Óvodaműködtetési támogatás 22 831,5

501,73 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 467,0

2 500,04 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2 500,8

5 360,45 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 
többletkiadásokhoz

3 201,7

3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

1 070,41 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 50,5

35 012,52 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 012,5

50 233,33 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 49 326,1

22 325,84 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, 
valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

22 267,5

71 740,05 Gyermekétkeztetés támogatása 70 265,1

5 935,56 Szociális ágazati pótlék 5 363,7

1 402,27 Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű 
kisgyermeknevelők béréhez

1 670,3

4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 595,01 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 2 595,0

2 851,52 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 2 851,5

705,73 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata 
közművelődési feladatainak támogatása

703,6

8 721,04 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 
támogatása

8 709,1

985,05 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 985,0

679,46 Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési 
feladatainak támogatása

679,4

679,47 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 681,9

1 909,78 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 1 975,7

300,09 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 300,0
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IX

2 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti 
szervezetek támogatása

9 586,010 Színházművészeti szervezetek támogatása 9 586,0

182,920 Táncművészeti szervezetek támogatása 182,9

1 819,730 Zeneművészeti szervezetek támogatása 1 819,7

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai2

1 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

4 500,01 Lakossági  víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0

1 200,02 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 354,8

180,03 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának 
támogatása

93,1

18 000,04 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 18 000,0

2 050,05 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2 050,0

550,06 Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 113,0

300,07 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 300,0

100,08 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának 
támogatása

703,2

2 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

1 200,01 Lakossági közműfejlesztés támogatása 16,8

300,02 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 300,0

3 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

2 000,01 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 2 599,6

500,02 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 699,0

2 500,03 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 3 699,6

400,04 Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása

400,0

2 500,04 Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 1 117,0

5 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai 
támogatása

300,01 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 293,6

136,02 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 136,0

370,03 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 367,0
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IX

300,06 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása

83,4

1 000,07 Önkormányzati étkezési feladatok támogatása 4 261,6

25 000,08 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása

22 012,7

500,09 Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai 
karbantartásának támogatása

250,0

25 000,03 Önkormányzatok rendkívüli támogatása 9 092,1

4 Egyedi önkormányzati támogatások

150,01 Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukció 75,0

620,02 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 620,0

700,03 Csurgó Város Önkormányzat támogatása S. L. Sport és Szabadidőcentrum 
felújítása és bővítése céljából

700,0

5 450,04 Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítására 2 725,0

500,05 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetéséhez és 
programjainak megvalósításához

500,0

605,86 Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek 
átvállalásához

605,8

1 000,07 Mezőkövesdi tanuszoda beruházása, valamint a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 
fejlesztésének megvalósítása

700,0

300,08 A pesthidegkúti uszoda beruházás megvalósításához 300,0

13 682,95 Önkormányzati elszámolások 4 247,5

7 700,06 Vis maior támogatás 6 544,0

2 042,0Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos 
Kezdet Gyerekház működésének támogatása

3 1 454,1

Szociális kiegészítő pótlék támogatása4 7 352,6

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja5 7 294,2

A Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának 
támogatása

7 2 500,0

Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása8 900,0

Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I.9

1 Abaújszántó város feladatainak támogatása 29,0

2 Alcsútdoboz község feladatainak támogatása 10,0

3 Ambrózfalva község feladatainak támogatása 20,0
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4 Apátfalva község feladatainak támogatása 200,0

5 Balatonfőkajár község feladatainak támogatása 20,0

6 Balatonfüred Város feladatainak támogatása 72,0

7 Balatonlelle város feladatainak támogatása 50,0

8 Balatonszepezd község feladatainak támogatása 300,0

9 Balmazújváros város feladatainak támogatása 500,0

10 Baracska község feladatainak támogatása 10,0

11 Barnag község feladatainak támogatása 20,0

12 Bátonyterenye Város feladatainak támogatása 500,0

13 Bázakerettye község feladatainak támogatása 20,0

14 Bicske város feladatainak támogatása 300,0

15 Boconád község feladatainak támogatása 4,0

16 Budakalász város feladatainak támogatása 500,0

17 Budapest III. kerület feladatainak támogatása 1 595,0

18 Cegléd város feladatainak támogatása 500,0

19 Csabdi község feladatainak támogatása 15,0

20 Csaholc község feladatainak támogatása 10,0

21 Csákvár város feladatainak támogatása 50,0

22 Csanádalberti község feladatainak támogatása 128,5

23 Császártöltés község feladatainak támogatása 30,0

24 Csávoly község feladatainak támogatása 15,0

25 Csepreg Város feladatainak támogatása 50,0

26 Csopak község feladatainak támogatása 15,0

27 Csurgó város feladatainak támogatása 80,0

29 Drávagárdony Község feladatainak támogatása 25,0

30 Ecséd község feladatainak támogatása 40,0

31 Erdőtelek község feladatainak támogatása 5,0

32 Fegyvernek város feladatainak támogatása 30,0

33 Felcsút község feladatainak támogatása 40,0

34 Felsőörs község feladatainak támogatása 28,0

35 Földeák község feladatainak támogatása 80,0
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36 Füzér község feladatainak támogatása 29,0

37 Gárdony város feladatainak támogatása 100,0

38 Gasztony község feladatainak támogatása 5,0

39 Gyúró község feladatainak támogatása 15,0

40 Harkány város feladatainak támogatása 300,0

41 Hárskút község feladatainak támogatása 150,0

42 Heréd község feladatainak támogatása 20,0

43 Herend város feladatainak támogatása 80,0

44 Heves város feladatainak támogatása 40,0

45 Hevesvezekény község feladatainak támogatása 5,0

46 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 200,0

47 Jánossomorja város feladatainak támogatása 41,0

49 Kajászó község feladatainak támogatása 30,0

50 Káloz község feladatainak támogatása 32,0

51 Kápolnásnyék község feladatainak támogatása 200,0

52 Karcag város feladatainak támogatása 60,0

53 Kemestaródfa község feladatainak támogatása 5,0

54 Kesznyéten község feladatainak támogatása 3,0

55 Kétegyháza nagyközség feladatainak támogatása 65,0

56 Kisbér város feladatainak támogatása 150,0

57 Kisköre város feladatainak támogatása 15,0

58 Kiskunmajsa város feladatainak támogatása 20,0

59 Kisvárda Város feladatainak támogatása 500,0

60 Kőszeg város feladatainak támogatása 100,0

61 Kötegyán község feladatainak támogatása 2,0

62 Kunhegyes város feladatainak támogatása 30,0

63 Kunmadaras nagyközség feladatainak támogatása 30,0

64 Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása 200,0

65 Lenti Város feladatainak támogatása 700,0

66 Lovasberény község feladatainak támogatása 10,0

67 Magyarcsanád község feladatainak támogatása 240,0
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68 Magyarnádalja község feladatainak támogatása 5,0

69 Makó város feladatainak támogatása 300,0

70 Mány község feladatainak támogatása 10,0

71 Maroslele község feladatainak támogatása 140,0

72 Mártély község feladatainak támogatása 100,0

73 Mecsér község feladatainak támogatása 3,0

74 Mezőcsát Város feladatainak támogatása 450,0

75 Mezőhegyes város feladatainak támogatása 51,0

76 Mezőzombor község feladatainak támogatása 20,0

77 Monok község feladatainak támogatása 20,0

78 Monor város feladatainak támogatása I. 250,0

79 Monor város feladatainak támogatása II. 1 250,0

80 Monostorapályi község feladatainak támogatása 5,0

81 Monoszló község feladatainak támogatása 9,5

82 Mór város feladatainak támogatása 200,0

Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II.10

1 Nagylak község feladatainak támogatása 50,0

2 Nagyrozvágy község feladatainak támogatása 5,0

3 Nagyvenyim község feladatainak támogatása 40,0

4 Nemesnádudvar község feladatainak támogatása 28,0

5 Nyíradony város feladatainak támogatása 150,0

6 Óföldeák község feladatainak támogatása 8,0

7 Olaszfalu község feladatainak támogatása 5,0

8 Pápa város feladatainak támogatása 482,0

9 Pilis város feladatainak támogatása 10,0

11 Pomáz város feladatainak támogatása 400,0

12 Putnok város feladatainak támogatása 38,0

13 Rakamaz város feladatainak támogatása 80,0

14 Rózsaszentmárton község feladatainak támogatása 25,0

15 Rönök község feladatainak támogatása 5,0

16 Sárazsadány község feladatainak támogatása 10,0
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17 Sárospatak város feladatainak támogatása 300,0

18 Szabadszállás város feladatainak támogatása 150,0

19 Szank község feladatainak támogatása 40,0

20 Szegilong község feladatainak támogatása 9,0

21 Székkutas község feladatainak támogatása 100,0

22 Szentantalfa község feladatainak támogatása 300,0

23 Szentjakabfa község feladatainak támogatása 2,5

24 Szerencs Város feladatainak támogatása 200,0

25 Szikszó város feladatainak támogatása 100,0

26 Tabajd község feladatainak támogatása 15,0

27 Tagyon község feladatainak támogatása 15,0

28 Taktaszada község feladatainak támogatása 35,0

29 Tarcal község feladatainak támogatása 6,0

30 Tarpa nagyközség feladatainak támogatása 20,0

31 Tata város feladatainak támogatása 100,0

32 Tiszagyenda község feladatainak támogatása 30,0

34 Tiszaladány község feladatainak támogatása 10,0

35 Tiszatardos község feladatainak támogatása 25,0

36 Tiszatarján község feladatainak támogatása 106,0

37 Tokaj város feladatainak támogatása 150,0

38 Tordas község feladatainak támogatása 10,0

39 Tornyiszentmiklós község feladatainak támogatása 2,0

40 Tornyosnémeti község feladatainak támogatása 8,0

41 Tótvázsony község feladatainak támogatása 17,0

42 Vác város feladatainak támogatása 2 000,0

43 Vaja város feladatainak támogatása 37,0

44 Vál község feladatainak támogatása 40,0

45 Városnamény város feladatainak támogatása 112,0

46 Vereb község feladatainak támogatása 15,0

47 Verseg község feladatainak támogatása 27,0

48 Veszprémfajsz község feladatainak támogatása 20,0
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49 Vöröstó község feladatainak támogatása 15,0

50 Zajta község feladatainak támogatása 2,0

51 Zalaapáti község feladatainak támogatása 51,0

52 Zánka község feladatainak támogatása 10,0

53 Zsombó község feladatainak támogatása 20,0

A XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása11 743,4

Páty Község feladatainak támogatása12 44,0

Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása13 44,0

Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményei működésének támogatása15 1 170,0

A Batthyány-Strattmann-kastély fejlesztésének támogatása16 500,0

Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és 
rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás 
átvállalásához

17 182,0

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatása

18 2 998,9

Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a 
forgalomirányítással kapcsolatban felmerült költségek támogatása

19 64,1

A Normafa Park megvalósításának és működésének támogatása20 950,0

Balmazújváros sportlétesítmény fejlesztésének támogatása21 150,0

Vasmegyer Község feladatainak támogatása23 38,0

Makó Város közterület fejlesztésének támogatása24 75,0

Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése26 675,0

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának 
támogatása

27 950,0

Pátroha Önkormányzat szabadtéri eszközök telepítése feladatainak támogatása30 8,0

Önkormányzatok feladatainak támogatása I.32

73 Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 700,0

Önkormányzatok feladatainak támogatása II.33

52 Körmend Város feladatainak támogatása 50,0

674 261,7674 261,7674 261,7674 261,7Összesen: 675 411,7675 411,7675 411,7675 411,7

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
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664,2 4 647,5Igazságügyi Minisztérium igazgatása1 2 374,7 4 780,3

Működési költségvetés1
3 149,2Személyi juttatások1 3 256,1

794,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 941,9

1 326,3Dologi kiadások3 1 184,0

6,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
4,0Egyéb működési célú kiadások5 554,4

Felhalmozási költségvetés2
31,5Beruházások6 17,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 18,7

596,1 1 102,1Igazságügyi Hivatal3 1 687,2 1 188,4

Működési költségvetés1
834,1Személyi juttatások1 746,5

229,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 236,4

611,9Dologi kiadások3 754,4

Egyéb működési célú kiadások5 1 752,8

Felhalmozási költségvetés2
22,4Beruházások6 268,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 56,9

1 500,0 1 223,0Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek9 1 793,3 1 248,9

Működési költségvetés1
1 293,0Személyi juttatások1 1 490,8

357,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 382,0

897,9Dologi kiadások3 1 103,4

Egyéb működési célú kiadások5 494,2

Felhalmozási költségvetés2
174,3Beruházások6 161,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 6,9

Fejezeti kezelésű előirányzatok20

2 Célelőirányzatok

490,3 490,31 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 388,81 170,9 363,3
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500,0 500,02 A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása 66,3 108,6

90,0 90,03 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása 59,1142,6 83,2

163,5 163,54 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben

85,0 85,05 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus 
előkészítésének támogatása

49,9 85,3

25,0 25,010 Igazságügyi regionális együttműködés 2016 40,9 24,9

120,0 120,017 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 12,4274,8 267,0

249,0 249,018 Jogi segítségnyújtás 29,2352,8 317,0

40,0 40,019 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és 
jogérvényesítés

58,2 26,1

100,0 100,020 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 0,783,6 100,0

30,0 30,027 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 214,1 96,0

500,0 500,028 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 1 080,5 1 090,0

42 Háttérintézmények átalakításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése 398,9

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

1 A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatása 150,0 150,5

2 A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása 109,0 109,4

108,0 108,025 Fejezeti általános tartalék 73,5

89,8 89,826 Fejezeti stabilitási tartalék

9 563,29 563,29 563,29 563,22 760,32 760,32 760,32 760,312 323,512 323,512 323,512 323,5Összesen: 10 112,410 112,410 112,410 112,46 744,36 744,36 744,36 744,317 220,017 220,017 220,017 220,0

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

4 400,9 18 654,9Miniszterelnökség1 21 266,0 31 039,1

Működési költségvetés1
9 021,5Személyi juttatások1 11 146,7

2 586,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 2 907,6

7 524,9Dologi kiadások3 10 909,1

40,6Ellátottak pénzbeli juttatásai4 40,6

32,2Egyéb működési célú kiadások5 2 461,0

Felhalmozási költségvetés2
595,3Beruházások6 9 821,8
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 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XI

3 233,7Felújítások7 246,2

21,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8 458,5

190,6 12 672,2Információs Hivatal2 212,3 13 631,3

Működési költségvetés1
4 377,3Személyi juttatások1 5 119,3

1 100,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 417,7

5 560,3Dologi kiadások3 4 313,5

Egyéb működési célú kiadások5 162,1

Felhalmozási költségvetés2
1 605,2Beruházások6 1 406,7

107,3Felújítások7 6,7

111,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8 63,9

1 300,0Nemzetstratégiai Kutató Intézet3 5,5 1 245,0

Működési költségvetés1
689,6Személyi juttatások1 502,2

213,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 129,0

396,9Dologi kiadások3 625,2

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 13,8

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása5 222,9 355,4

Működési költségvetés1
Személyi juttatások1 406,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 105,0

Dologi kiadások3 0,5

340,0Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum6 8,2 418,8

Működési költségvetés1
207,3Személyi juttatások1 151,3

56,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 45,4

71,5Dologi kiadások3 100,0

Egyéb működési célú kiadások5 4,0

Felhalmozási költségvetés2
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. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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cím 
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cím 
név
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ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XI

5,0Beruházások6 131,4

10,2 1 419,5Nemzeti Örökség Intézete7 600,8 1 875,5

Működési költségvetés1
401,5Személyi juttatások1 355,1

102,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 90,3

847,1Dologi kiadások3 660,6

Egyéb működési célú kiadások5 0,7

Felhalmozási költségvetés2
78,7Beruházások6 175,5

Felújítások7 146,3

260,0VERITAS Történetkutató Intézet8 29,4 630,2

Működési költségvetés1
192,4Személyi juttatások1 196,2

55,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 53,3

12,0Dologi kiadások3 124,5

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 1,9

160,0 791,4Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont9 238,6 1 625,8

Működési költségvetés1
262,2Személyi juttatások1 298,6

71,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 83,4

530,1Dologi kiadások3 871,0

Egyéb működési célú kiadások5 792,2

Felhalmozási költségvetés2
87,5Beruházások6 859,2

Felújítások7 573,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 9,9

182,8Magyar Nyelvstratégiai Intézet10 0,3 172,5

Működési költségvetés1
105,7Személyi juttatások1 101,5

28,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 27,2
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BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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név
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 név
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cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XI

28,5Dologi kiadások3 30,9

Egyéb működési célú kiadások5 0,2

Felhalmozási költségvetés2
20,0Beruházások6 15,3

38 976,5 128 547,9Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok12 148 378,8 146 324,0

Működési költségvetés1
108 715,5Személyi juttatások1 118 607,6

29 613,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 33 999,2

25 751,0Dologi kiadások3 40 167,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 18,2

1 087,4Egyéb működési célú kiadások5 6 339,5

Felhalmozási költségvetés2
2 147,8Beruházások6 7 580,3

200,5Felújítások7 5 401,0

8,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8 809,0

77,5 1 353,4Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal13 1 050,7 947,3

Működési költségvetés1
1 000,4Személyi juttatások1 702,0

160,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 165,2

236,5Dologi kiadások3 353,9

Egyéb működési célú kiadások5 2 703,1

Felhalmozási költségvetés2
33,2Beruházások6 854,0

0,1Felújítások7 0,9

3 100,0 4 844,2Nemzeti Közszolgálati Egyetem14 15 534,9 17 478,8

Működési költségvetés1
3 615,5Személyi juttatások1 4 353,9

1 044,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 186,4

2 790,4Dologi kiadások3 4 848,8

171,6Ellátottak pénzbeli juttatásai4 387,6

Egyéb működési célú kiadások5 25,0



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 207. szám

 
33225

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban
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ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XI

Felhalmozási költségvetés2
322,4Beruházások6 8 207,0

Felújítások7 0,5

667,5 3 732,9Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ15 4 027,4 3 860,5

Működési költségvetés1
1 506,0Személyi juttatások1 1 350,5

403,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 342,7

1 645,1Dologi kiadások3 3 349,3

Egyéb működési célú kiadások5 3 824,2

Felhalmozási költségvetés2
153,7Beruházások6 288,8

692,4Felújítások7 1 569,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 10,9

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete18 0,6 826,7

Működési költségvetés1
Személyi juttatások1 324,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 64,9

Dologi kiadások3 74,2

Egyéb működési célú kiadások5 3,0

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 50,6

50,0 16 646,3Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal19 740,3 16 210,4

Működési költségvetés1
6 931,8Személyi juttatások1 7 307,3

2 019,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 2 113,5

5 766,6Dologi kiadások3 7 148,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 22,7

1 909,0Egyéb működési célú kiadások5 1 560,3

Felhalmozási költségvetés2
69,6Beruházások6 43,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok30
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Elő-
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csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XI

1 Célelőirányzatok

4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 1 084,13 067,8 1 500,3

5 Ifjúságpolitikai célok támogatása 0,35,6

74,2 74,26 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 4,5 65,5

600,0 600,07 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos 
kiadások

600,4 600,0

100,0 100,08 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány 
támogatása

780,3 600,0

70,0 70,09 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása 70,0 70,0

300,0 300,010 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő 
szervezetek támogatása

300,3 300,0

58,0 58,017 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak 
ellátásához szükséges hozzájárulás

61,1 58,0

220,0 220,018 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 234,4 220,0

150,0 150,019 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 150,0 150,0

20 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás 8,3

23 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban 
létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása

6,8

24 Civil Alap - pályázati program 24,599,6

25 Önkormányzatok átmeneti támogatása 104,435,1

27 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása 1 002,839,0

30 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges 
hozzájárulás maradványának technikai rendezése

5,6116,1

614,8 614,832 Bocuse d’Or versenyek támogatása 22,0645,1 614,8

34 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 1 953,1

36 Építésügyi célelőirányzat 103,2

263,3 263,337 Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás 278,3 263,3

589,0 589,038 Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok 1,2830,7 841,1

148,5 148,539 Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési 
és Építésügyi Nyilvántartás Müködtetése

148,4 148,5

42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 
támogatása

260,0 260,01 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 
működésének támogatása

260,0 260,0
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millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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név
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ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XI

1 440,0 1 440,02 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 
szakmai feladatainak támogatása

14,7380,0 490,0

40,3 40,343 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 0,731,5 840,3

140,0 140,044 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 59,1133,7 260,0

70,0 70,045 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 19,578,9 70,0

12 515,0 12 515,046 Ludovika Campus 254,0

70,0 70,047 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 70,0 70,0

49,5 49,548 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos  feladatok ellátása 2,540,5 45,6

49 Központi informatikai feladatok 28,1

200,0 200,050 Határontúli műemlék-felújítási program 152,0 200,0

54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása 500,0 500,0

49,5 49,555 Területrendezési feladatok 49,6 49,5

56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 21,52 570,0

5 312,0 5 312,057 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 
gazdasági társaságok részére

10 500,016 510,9 5 633,4

3,7 3,758 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 3,7 3,7

30,0 30,059 Közép-kelet európai regionális együttműködés 10,0

740,0 740,060 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 42,3183,6 55,3

61 Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása 2 664,0

62 Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása 400,0

200,0 200,063 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 200,0 200,0

64 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat 34,3

385,9 385,966 Kormányablak program megvalósítása 1 651,91 219,2 376,0

67 Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása 24 000,0 24 000,0

68 Károlyi József Alapítvány támogatása 120,6 116,4

479,5479,7 0,269 EU utazási költségtérítések 294,7282,9 0,2

148,5 148,572 Építésügyi bontási feladatok 148,5

11,9 11,973 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 10,8 11,9

1 000,0 1 000,074 Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása 518,683,2 1 068,0

3 400,0 3 400,075 Nemzeti Hauszmann Terv 1 505,1 3 400,0

150,0 150,076 AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása 150,0 150,0
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2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XI

77 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és 
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

10,193,4 150,0

50 000,0 50 000,078 Modern Városok Program 20 562,0 21 763,0

84 Területi infrastrukturális fejlesztések 2 604,0 7 861,0

96 Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - Norvég Alap 8,2

97 Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - EU programok 2 274,8

98 Eszterháza Kulturális, Kutató-és Fesztiválközpont megszüntetésével összefüggő 
zárási feladatok

792,2

99 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 
megszüntetésével összefüggő zárási feladatok

1 384,9

3 424,0 3 424,02 Fejezeti általános tartalék

3 Határon túli magyarok programjainak támogatása

5 496,4 5 496,41 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 193,36 490,7 5 978,5

10,0 10,05 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 20,0 10,0

1 741,2 1 741,26 Fejezeti stabilitási tartalék

280 821,4280 821,4280 821,4280 821,448 112,748 112,748 112,748 112,7328 934,1328 934,1328 934,1328 934,11 -  30. cím összesen: 315 784,1315 784,1315 784,1315 784,1214 962,9214 962,9214 962,9214 962,9412 943,5412 943,5412 943,5412 943,5

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal31
7,1 996,71 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 8,5 1 036,8

Működési költségvetés1
653,0Személyi juttatások1 597,4

172,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 179,4

169,6Dologi kiadások3 172,7

Egyéb működési célú kiadások5 17,8

Felhalmozási költségvetés2
4,8Beruházások6 26,5

4,1Egyéb felhalmozási célú kiadások8 9,3

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10,2 10,21 Fejezeti stabilitási tartalék

1 006,91 006,91 006,91 006,97,17,17,17,11 014,01 014,01 014,01 014,031. cím összesen: 1 036,81 036,81 036,81 036,88,58,58,58,51 003,11 003,11 003,11 003,1

120 000,0Rendkívüli kormányzati intézkedések32
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XI

80 000,0Országvédelmi Alap33
Céltartalékok34

20 000,01 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

6 000,02 Különféle kifizetések

135 425,53 Ágazati életpályák

361 425,5361 425,5361 425,5361 425,532 -  34. cím összesen:

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások35

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

113 075,01 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése 19 700,0

3 Részesedés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások 2 100,0

4 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése 11 000,0

281 828,3281 828,3281 828,3281 828,348 119,848 119,848 119,848 119,8804 448,6804 448,6804 448,6804 448,6Összesen: 316 820,9316 820,9316 820,9316 820,9214 971,4214 971,4214 971,4214 971,4446 746,6446 746,6446 746,6446 746,6

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

147,6 6 084,4Földművelésügyi Minisztérium igazgatása1 1 534,3 7 082,5

Működési költségvetés1
4 096,5Személyi juttatások1 4 412,5

1 155,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 287,0

941,8Dologi kiadások3 1 791,8

Egyéb működési célú kiadások5 35,9

Felhalmozási költségvetés2
10,0Beruházások6 176,9

27,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8 20,6

16 092,6 4 700,0Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal2 15 595,7 4 883,7

Működési költségvetés1
6 010,5Személyi juttatások1 5 468,1

1 690,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 564,2

5 527,6Dologi kiadások3 8 525,6
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XII

300,0Egyéb működési célú kiadások5 2 736,0

Felhalmozási költségvetés2
6 514,2Beruházások6 1 641,6

750,0Felújítások7 196,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 77,4

2 055,0 98,2Földmérési és Távérzékelési Intézet3 2 874,4 467,3

Működési költségvetés1
1 310,6Személyi juttatások1 1 448,1

351,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 415,4

489,3Dologi kiadások3 1 394,7

1,5Egyéb működési célú kiadások5 257,9

Felhalmozási költségvetés2
0,5Beruházások6 67,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 1,0

3 631,7 213,5Ménesgazdaságok4 5 272,4 3 828,9

Működési költségvetés1
218,1Személyi juttatások1 562,2

63,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 164,2

3 322,8Dologi kiadások3 4 303,5

0,3Egyéb működési célú kiadások5 3,8

Felhalmozási költségvetés2
240,2Beruházások6 3 755,0

Felújítások7 20,7

4 614,2 17 382,2Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei6 9 686,3 18 901,0

Működési költségvetés1
14 284,6Személyi juttatások1 14 551,6

3 623,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 3 860,1

3 928,8Dologi kiadások3 6 965,1

105,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4 269,5

Egyéb működési célú kiadások5 53,8

Felhalmozási költségvetés2
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Cím 
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cím 
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cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XII

41,3Beruházások6 876,6

12,6Felújítások7 172,3

0,6Egyéb felhalmozási célú kiadások8 1,7

106,0 430,9Közművelődési intézmények7 166,7 438,3

Működési költségvetés1
347,9Személyi juttatások1 321,3

95,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 88,2

93,4Dologi kiadások3 165,6

Felhalmozási költségvetés2
0,5Beruházások6 29,8

Felújítások7 3,0

1 933,3 3 121,6Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ8 3 853,2 3 144,6

Működési költségvetés1
2 426,9Személyi juttatások1 2 323,7

662,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 654,9

1 798,3Dologi kiadások3 2 066,5

0,9Egyéb működési célú kiadások5 21,9

Felhalmozási költségvetés2
166,4Beruházások6 465,4

Felújítások7 19,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 9,1

177,0 615,6Génmegőrzési Intézmények10 407,2 627,3

Működési költségvetés1
387,8Személyi juttatások1 500,2

96,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 150,0

248,6Dologi kiadások3 424,8

Egyéb működési célú kiadások5 50,0

Felhalmozási költségvetés2
60,0Beruházások6 103,1

Felújítások7 47,9

1 115,0 502,1Országos Meteorológiai Szolgálat12 1 599,3 661,0
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név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XII

Működési költségvetés1
789,1Személyi juttatások1 838,0

227,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 237,1

543,5Dologi kiadások3 780,8

Egyéb működési célú kiadások5 0,4

Felhalmozási költségvetés2
54,4Beruházások6 356,9

3,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 3,5

4 136,1 2 868,5Nemzeti park igazgatóságok14 32 221,8 4 292,8

Működési költségvetés1
3 390,7Személyi juttatások1 4 767,6

890,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 246,0

2 394,6Dologi kiadások3 6 177,0

86,7Egyéb működési célú kiadások5 327,9

Felhalmozási költségvetés2
219,9Beruházások6 2 936,0

17,0Felújítások7 73,6

5,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8 40,1

355,0 2 138,9Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség15 9 131,3 5 872,0

Működési költségvetés1
1 439,9Személyi juttatások1 1 263,3

404,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 370,7

533,7Dologi kiadások3 13 526,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 5,4

2,5Egyéb működési célú kiadások5 3 046,4

Felhalmozási költségvetés2
113,2Beruházások6 27,7

2 449,8Nemzeti Földalapkezelő Szervezet17 0,5 2 481,4

Működési költségvetés1
1 325,2Személyi juttatások1 1 324,9

369,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 379,3
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Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XII

625,2Dologi kiadások3 814,6

Egyéb működési célú kiadások5 2,7

Felhalmozási költségvetés2
130,4Beruházások6 5,7

312,8 561,5Herman Ottó Intézet18 630,1 963,1

Működési költségvetés1
591,7Személyi juttatások1 806,7

152,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 243,0

123,3Dologi kiadások3 749,2

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 6,4

1,0Egyéb működési célú kiadások5 183,8

Felhalmozási költségvetés2
6,0Beruházások6 198,1

Felújítások7 94,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 100,9

105,0 927,8Agrárgazdasági Kutató Intézet19 216,2 1 006,9

Működési költségvetés1
462,6Személyi juttatások1 529,6

139,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 147,6

431,1Dologi kiadások3 614,1

Felhalmozási költségvetés2
0,1Beruházások6 14,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 5,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok20

1 Beruházás

2 760,0 2 760,021 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése 975,8

2 Környezetvédelmi célelőirányzatok

1 200,0 1 200,09 Természetvédelmi kártalanítás 325,11 283,9

207,9 207,910 Természetvédelmi pályázatok támogatása 70,0320,3 190,3

12 750,0 12 750,011 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 1 948,28 795,2 8 490,2

13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 30,8



33234 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 207. szám
 

Cím 
szám

Al-
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Kie-
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név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XII

81,0 81,014 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program 
megvalósításában

0,499,9 81,0

16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 1,8

19 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése 6 094,1

54,0 54,021 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos 
kiadások

46,6

22 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 66,44 155,3

30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 5,2

35 Egyéb szervezetek feladataira 43,913,3

39 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 4,931,4

3 Agrár célelőirányzatok

1 FAO intézmények finanszírozása 160,3

141,4 141,42 Agrárkutatás támogatása 12,9150,3 73,2

100,0 100,04 Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása 4,0114,6 123,1

1 225,0 1 225,05 Tanyafejlesztési Program 2,11 773,1 1 031,5

500,0 500,06 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 4,7497,4 321,8

107,5 107,58 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása 0,6134,1 115,5

46,1 46,110 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 40,756,6

2 650,0 2 650,013 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 17,02 749,9 2 227,1

15 Intézményi feladatok támogatása 85,9

12,6 12,616 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 0,116,7 16,6

91,8 91,819 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 5,915,4 19,8

550,0 550,020 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 143,6810,3 518,4

21 Pálinka Nemzeti Tanács 30,0 30,0

1 405,3 1 405,325 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 1 963,5 1 963,5

2 852,0 2 852,031 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak 
támogatása

2 901,1 2 843,4

185,0 185,033 Lovas rendezvények támogatása 204,8 218,5

3 000,0 3 000,034 Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása 800,0 2 979,9

846,9 846,936 Agrármarketing célelőirányzat 1 475,2 1 058,4

38 Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak támogatása 410,0

4 Uniós programok kiegészítő támogatása
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millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás
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név
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 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XII

682,5 682,56 Méhészeti Nemzeti Program 0,1738,3 682,5

2 600,0 2 600,07 Igyál tejet program 3 776,1 3 570,2

4 212,8 4 212,88 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 86,73 960,7 4 212,8

536,5 536,59 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 0,2547,6 536,5

1 726,0 1 726,011 Iskolagyümölcs program 1 657,0 1 715,3

12 Nemzeti Diverzifikációs Program 768,7

5 Nemzeti támogatások

960,0 960,03 Állattenyésztési feladatok 1 157,7 1 160,0

1 125,0 1 125,04 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 23,91 606,9 938,0

76,2 76,25 Vadgazdálkodás támogatása 2,1101,6 46,0

6 Nemzeti Erdőprogram

131,4 131,43 Erdőfelújítás 98,9 107,1

176,3 176,34 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 0,1152,8 166,3

21,4 21,47 Fejlesztési típusú támogatások 55,8109,3 21,4

86 911,0 86 911,08 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 64,886 536,0 86 409,3

514,0 514,09 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 110,1304,3 498,8

4 300,08 600,0 4 300,010 Nemzeti agrár kárenyhítés 4 321,86 272,0 4 030,4

30,0 30,011 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 25,0 30,0

1 000,0 1 000,06 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 165,73 488,3 3 298,1

7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

200,0 200,01 Uniós programok árfolyam-különbözete 221,21 973,1 1 019,4

500,0 500,02 Egyéb EU által nem térített kiadások 106,61 408,2 500,0

8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

750,0 750,01 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 3,71 067,0

500,0 500,02 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 14,8 14,8

100,0 100,013 Peres ügyek 100,0

130,4 130,414 Fejezeti általános tartalék

17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 36,336,0

1 666,9 1 666,918 Fejezeti stabilitási tartalék

181 711,9181 711,9181 711,9181 711,939 081,339 081,339 081,339 081,3220 793,2220 793,2220 793,2220 793,21 -  20. cím összesen: 186 319,9186 319,9186 319,9186 319,991 080,891 080,891 080,891 080,8268 460,1268 460,1268 460,1268 460,1



33236 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 207. szám
 

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XII

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások21

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

550,01 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése 1 113,0

181 711,9181 711,9181 711,9181 711,939 081,339 081,339 081,339 081,3221 343,2221 343,2221 343,2221 343,2Összesen: 186 319,9186 319,9186 319,9186 319,991 080,891 080,891 080,891 080,8269 573,1269 573,1269 573,1269 573,1

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium1
4 794,91 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 29,7 5 154,7

Működési költségvetés1
3 432,9Személyi juttatások1 3 646,8

932,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 993,4

391,0Dologi kiadások3 408,3

11,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4 19,9

Egyéb működési célú kiadások5 11,7

Felhalmozási költségvetés2
21,0Beruházások6 72,0

5,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8 3,0

3 839,5 84 255,42 Egyéb HM szervezetek 11 668,6 88 094,9

Működési költségvetés1
5 198,0Személyi juttatások1 5 395,7

1 319,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 448,1

74 228,3Dologi kiadások3 86 090,5

349,5Ellátottak pénzbeli juttatásai4 443,7

Egyéb működési célú kiadások5 29,1

Felhalmozási költségvetés2
4 025,8Beruházások6 102,4

1 395,4Felújítások7 738,3

1 578,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8 379,6

Magyar Honvédség2
5 245,7 62 787,71 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 15 411,3 64 047,6



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 207. szám

 
33237

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XIII

Működési költségvetés1
25 092,9Személyi juttatások1 26 907,1

6 610,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 7 202,3

25 188,6Dologi kiadások3 28 976,7

100,8Ellátottak pénzbeli juttatásai4 184,1

6,0Egyéb működési célú kiadások5 350,4

Felhalmozási költségvetés2
9 616,9Beruházások6 13 841,2

1 268,0Felújítások7 1 683,4

150,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 103,6

477,3 83 342,22 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 12 264,1 78 282,2

Működési költségvetés1
60 675,8Személyi juttatások1 66 491,3

15 585,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 17 225,5

7 123,0Dologi kiadások3 6 511,5

297,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4 448,6

Egyéb működési célú kiadások5 474,0

Felhalmozási költségvetés2
137,9Beruházások6 148,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 16,8

150,0 13 576,8Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat3 4 676,3 13 848,6

Működési költségvetés1
7 814,4Személyi juttatások1 7 225,8

2 002,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 921,1

3 810,0Dologi kiadások3 7 409,7

21,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4 35,7

Egyéb működési célú kiadások5 95,3

Felhalmozási költségvetés2
79,0Beruházások6 230,4

Felújítások7 1 340,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 13,2
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XIII

22 235,5 5 813,1MH Egészségügyi Központ6 30 749,8 6 777,8

Működési költségvetés1
15 304,3Személyi juttatások1 16 314,4

4 202,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 4 577,2

8 254,8Dologi kiadások3 14 712,5

71,9Ellátottak pénzbeli juttatásai4 112,5

Egyéb működési célú kiadások5 12,4

Felhalmozási költségvetés2
215,0Beruházások6 554,0

272,1Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium7 0,1 284,9

Működési költségvetés1
207,0Személyi juttatások1 216,8

64,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 61,2

0,1Dologi kiadások3 1,8

0,6Ellátottak pénzbeli juttatásai4 1,6

Egyéb működési célú kiadások5 2,4

Fejezeti kezelésű előirányzatok8

2 Ágazati célelőirányzatok

100,0 100,01 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek 
alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM)

3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása

45,0 45,06 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 32,1 34,5

134,0 134,019 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 499,4 499,4

4 Hadisírgondozás támogatása

3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos 
tevékenységének támogatása

6,0 6,0

1 435,0 1 435,05 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 273,11 802,7 1 529,6

15 Nemzetközi kártérítés 0,94,9

2 290,5 2 290,525 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 100,6 2 290,5

39 Alapítványok, közalapítványok támogatása

50,0 50,01 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 50,0

63,0 63,02 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 63,0 63,0
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XIII

3 066,6 3 066,63 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 7 737,3 7 737,3

40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

3 982,8 3 982,81 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4 377,7 4 376,0

368,0 368,02 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 718,0 718,0

42 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 8,7

2 661,9 2 661,93 Fejezeti stabilitási tartalék

269 039,0269 039,0269 039,0269 039,031 948,031 948,031 948,031 948,0300 987,0300 987,0300 987,0300 987,0Összesen: 273 795,0273 795,0273 795,0273 795,075 073,975 073,975 073,975 073,9342 586,7342 586,7342 586,7342 586,7

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

25,5 5 281,1Belügyminisztérium igazgatása1 11 085,5 7 333,5

Működési költségvetés1
3 392,0Személyi juttatások1 3 872,3

827,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 074,2

903,2Dologi kiadások3 1 629,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 3,8

149,0Egyéb működési célú kiadások5 282,9

Felhalmozási költségvetés2
34,7Beruházások6 434,2

Felújítások7 10,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 447,0

6 105,8Nemzeti Védelmi Szolgálat2 16,6 7 351,6

Működési költségvetés1
3 460,3Személyi juttatások1 4 292,3

907,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 149,4

591,7Dologi kiadások3 631,8

Egyéb működési célú kiadások5 0,1

Felhalmozási költségvetés2
495,1Beruházások6 91,0

650,9Felújítások7 7,6

123,0 12 102,2Terrorelhárítási Központ4 8 987,0 15 147,3
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XIV

Működési költségvetés1
7 218,8Személyi juttatások1 9 958,2

1 971,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 2 672,7

1 826,8Dologi kiadások3 2 254,9

Egyéb működési célú kiadások5 2,6

Felhalmozási költségvetés2
908,4Beruházások6 1 439,3

300,0Felújítások7 81,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 57,1

2 715,6 56 622,7Büntetés-végrehajtás5 29 730,1 77 860,5

Működési költségvetés1
28 453,7Személyi juttatások1 36 382,5

6 437,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 9 456,2

17 460,9Dologi kiadások3 21 609,8

2,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4 21,5

2,0Egyéb működési célú kiadások5 2 773,5

Felhalmozási költségvetés2
6 711,3Beruházások6 2 479,9

157,7Felújítások7 417,5

113,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 43 376,0

22,2 661,7Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság6 38,4 1 066,7

Működési költségvetés1
448,0Személyi juttatások1 310,2

114,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 92,4

121,0Dologi kiadások3 295,0

Egyéb működési célú kiadások5 441,8

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 113,9

Felújítások7 9,2

5 716,1 250 958,9Rendőrség7 76 787,4 311 563,1

Működési költségvetés1
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XIV

166 633,9Személyi juttatások1 231 906,8

44 280,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 60 388,6

38 036,2Dologi kiadások3 52 730,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 761,6

826,6Egyéb működési célú kiadások5 31 078,4

Felhalmozási költségvetés2
6 333,5Beruházások6 11 795,7

459,7Felújítások7 1 782,1

105,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 1 324,9

47,4 7 671,6Alkotmányvédelmi Hivatal8 3 899,0 9 717,5

Működési költségvetés1
5 331,2Személyi juttatások1 5 805,5

1 450,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 563,3

810,4Dologi kiadások3 1 367,0

0,3Egyéb működési célú kiadások5 13,4

Felhalmozási költségvetés2
106,4Beruházások6 279,1

Felújítások7 88,9

20,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 25,4

220,6 17 677,7Nemzetbiztonsági Szakszolgálat9 6 457,1 21 962,6

Működési költségvetés1
10 153,8Személyi juttatások1 12 389,5

2 640,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 3 332,0

2 354,9Dologi kiadások3 3 841,6

0,4Egyéb működési célú kiadások5 2,3

Felhalmozási költségvetés2
2 705,0Beruházások6 3 893,5

Felújítások7 87,9

43,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8 95,1

416,8Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ10 1 607,6 332,9

Működési költségvetés1
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XIV

82,9Személyi juttatások1 361,5

24,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 94,5

290,3Dologi kiadások3 190,9

Egyéb működési célú kiadások5 452,3

Felhalmozási költségvetés2
19,6Beruházások6 721,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 10,9

2 633,2 53 706,3BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság12 43 469,1 78 434,6

Működési költségvetés1
37 349,1Személyi juttatások1 49 722,6

9 274,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 13 105,3

5 366,7Dologi kiadások3 13 014,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 64,8

18,4Egyéb működési célú kiadások5 458,5

Felhalmozási költségvetés2
3 706,5Beruházások6 9 651,3

606,7Felújítások7 627,6

18,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 235,8

104,4 8 640,7Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal13 1 421,8 8 320,2

Működési költségvetés1
3 469,2Személyi juttatások1 4 225,9

927,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 177,0

3 456,4Dologi kiadások3 3 822,1

110,1Ellátottak pénzbeli juttatásai4 65,4

568,8Egyéb működési célú kiadások5 1 595,9

Felhalmozási költségvetés2
213,0Beruházások6 2 688,1

Felújítások7 4,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 75,0

2 940,7 24 723,4Vízügyi Igazgatóságok17 88 510,2 26 178,6

Működési költségvetés1
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XIV

10 325,0Személyi juttatások1 25 392,1

2 809,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 5 401,5

12 636,3Dologi kiadások3 20 017,9

Egyéb működési célú kiadások5 173,4

Felhalmozási költségvetés2
1 893,6Beruházások6 9 557,9

Felújítások7 265,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 321,7

10 423,6 23 171,3Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala18 13 791,1 27 695,4

Működési költségvetés1
3 721,3Személyi juttatások1 4 051,9

930,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 287,4

25 831,1Dologi kiadások3 31 851,6

Egyéb működési célú kiadások5 2 565,0

Felhalmozási költségvetés2
3 025,6Beruházások6 5 993,3

86,6Felújítások7 1,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 4 483,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok20

1 Ágazati célfeladatok

100,3100,32 Energia-racionalizálás 135,3119,4

410,01 194,8 784,827 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó 
kiadások

750,11 455,9 784,1

34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 0,75,0

48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 7,8

49 Vízkárelhárítási művek fenntartása 11,76,0

260,0 260,050 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 33,21 488,7 1 526,5

51 Vízügyi feladatok támogatása 9,829,6

28 487,0 28 487,056 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 7 594,014 525,8 31 476,8

7,5 7,557 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez 
szükséges önerő

15,015,0

7,5 7,558 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 17,725,2 7,5
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cím 
név
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csop.
 név

Jog-
cím-
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szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XIV

20,5 20,559 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 0,1

41,1 41,160 Ivóvíz-minőség javító program 130,8130,8

107,1 107,161 Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére 122,1 122,1

2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2 Társadalmi önszerveződések támogatása

1 050,0 1 050,03 Országos Polgárőr Szövetség 1 050,0 1 050,0

600,0 600,05 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása

172,0 172,011 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 175,0 175,0

8 Közösségi programok 8,513,8

9 Szolidaritási programok

34,935,0 0,11 Európai Menekültügyi Alap 35,340,7 0,1

48,848,9 0,12 Integrációs Alap 42,4125,4 0,1

65,065,1 0,13 Visszatérési Alap 119,9210,7 0,1

459,5459,6 0,14 Külső Határok Alap 71,6295,0 0,1

5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 248,9268,4

91,2 91,26 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 42,5 91,2

1 963,0 1 963,010 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 1 963,0 1 963,0

300,0 300,011 Duna Művész Együttesek támogatása 300,0 300,0

13 Fejezeti tartalék 1 161,3

50,0 50,018 Magyar Rendvédelmi Kar 50,0 50,0

700,0 700,019 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 4,8352,7 341,4

20 Belügyi Alapok

948,26 248,8 5 300,61 Belső Biztonsági Alap 386,0497,5 5 300,6

371,92 023,0 1 651,12 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 505,9605,9 1 651,1

80,095,0 15,03 Belügyi Alapok technikai költségkerete 15,0

1 000,0 1 000,021 A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 74 041,8 65 914,0

10 000,0 10 000,022 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások 32 573,0 64 880,7

4 930,1 4 930,123 Fejezeti stabilitási tartalék

24 Megszűnt intézmény technikai elszámolása 596,0

525 279,1525 279,1525 279,1525 279,127 490,927 490,927 490,927 490,9552 770,0552 770,0552 770,0552 770,01 -  20. cím összesen: 769 775,2769 775,2769 775,2769 775,2296 518,6296 518,6296 518,6296 518,6916 992,9916 992,9916 992,9916 992,9
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 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
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csop.
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Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XIV

55,0K-600 hírrendszer működtetésére21 260,0

525 279,1525 279,1525 279,1525 279,127 490,927 490,927 490,927 490,9552 825,0552 825,0552 825,0552 825,0Összesen: 769 775,2769 775,2769 775,2769 775,2296 518,6296 518,6296 518,6296 518,6917 252,9917 252,9917 252,9917 252,9

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

9 371,8 9 423,6Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása1 12 461,4 8 658,8

Működési költségvetés1
11 729,9Személyi juttatások1 11 781,4

3 330,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 3 421,6

3 263,6Dologi kiadások3 1 635,9

32,3Egyéb működési célú kiadások5 3 255,4

Felhalmozási költségvetés2
397,8Beruházások6 434,1

2,8Felújítások7
38,3Egyéb felhalmozási célú kiadások8 99,8

1 700,0 356,4Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal3 2 289,1 369,6

Működési költségvetés1
1 133,5Személyi juttatások1 1 146,9

302,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 326,2

501,5Dologi kiadások3 558,5

2,0Egyéb működési célú kiadások5 1 900,7

Felhalmozási költségvetés2
70,0Beruházások6 81,0

47,0Felújítások7 7,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 16,9

Nemzeti Akkreditáló Hatóság4 528,8

Működési költségvetés1
Személyi juttatások1 238,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 56,6

Dologi kiadások3 141,9

Egyéb működési célú kiadások5 2,8
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BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
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2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XV

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 7,4

5 817,9 10 429,4Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság5 18 622,1 12 601,2

Működési költségvetés1
2 568,1Személyi juttatások1 2 657,6

739,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 755,3

10 840,1Dologi kiadások3 14 833,7

5,0Egyéb működési célú kiadások5 5,2

Felhalmozási költségvetés2
665,1Beruházások6 1 481,6

1 430,0Felújítások7 1 181,1

786,4 525,1Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal6 24 084,2 957,9

Működési költségvetés1
596,4Személyi juttatások1 1 375,8

120,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 357,3

449,7Dologi kiadások3 1 281,3

Egyéb működési célú kiadások5 213,1

Felhalmozási költségvetés2
144,7Beruházások6 658,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 67,7

14 753,3Szakképzési Centrumok7 35 428,1 133 180,1

Működési költségvetés1
6 706,7Személyi juttatások1 90 139,7

1 322,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 24 020,5

5 888,8Dologi kiadások3 26 333,4

835,2Ellátottak pénzbeli juttatásai4 3 777,0

Egyéb működési célú kiadások5 2 918,3

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 3 019,2

Felújítások7 1 295,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 119,8
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2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XV

11 651,3 15 277,7Magyar Államkincstár8 34 948,3 64 044,6

Működési költségvetés1
14 517,8Személyi juttatások1 17 819,4

4 407,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 18 528,0

5 124,2Dologi kiadások3 23 245,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 27 000,0

3,5Egyéb működési célú kiadások5 2 206,2

Felhalmozási költségvetés2
2 471,0Beruházások6 1 774,9

383,7Felújítások7 282,7

21,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8 105,3

1 219,2 719,8Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság16 1 697,3 738,9

Működési költségvetés1
1 024,9Személyi juttatások1 1 154,8

297,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 327,8

444,5Dologi kiadások3 714,1

Egyéb működési célú kiadások5 107,0

Felhalmozási költségvetés2
172,5Beruházások6 124,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 3,0

4 110,1Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala17 4 254,9 0,2

Működési költségvetés1
1 387,6Személyi juttatások1 1 389,1

376,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 443,4

1 864,7Dologi kiadások3 1 610,3

258,2Egyéb működési célú kiadások5 386,0

Felhalmozási költségvetés2
204,2Beruházások6 260,3

19,0Felújítások7 39,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 2,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok25
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2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XV

2 Ágazati célelőirányzatok

4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 0,10,1

5 Kárrendezési célelőirányzat

310,0 310,01 Függő kár kifizetés 342,0 310,0

3 550,0 3 550,02 Járadék kifizetés 3 372,9 3 550,0

40,0 40,03 Tőkésítésre kifizetés 36,8 40,0

6 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok 44,7

10,0 10,07 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 7,0 10,0

272,3 272,38 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 281,1 272,3

9 ClusterCOOP program támogatása 39,9

1 000,0 1 000,010 Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások 3 607,9 269,1

11 Munkavédelmi célú támogatás 5,8

12 Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok 4,9530,0

13 Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása 2 416,0 2 416,0

1 500,0 1 500,014 Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása

15 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése 630,0 630,0

3 Turisztikai feladatok

1 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 1,9

4 Területfejlesztési feladatok

470,6 470,61 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 34,12 758,3 2 655,6

2 Decentralizált területfejlesztési programok 135,853,9

4 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 1,11,7

2 000,0 2 000,05 Pest megyei fejlesztések 1 942,6

5 Belgazdasági feladatok

5 540,7 5 540,71 Gazdasági Zöldítési Rendszer 2 205,3 5 540,7

151,0 151,03 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 20,0151,0 151,0

4,2 4,24 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 64,0 34,2

69,8 69,85 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 101,7 99,8

50,0 50,06 MKIK támogatása 47,2100,0 50,0

15 000,0 15 000,07 Nemzetgazdasági támogatások 1 727,1 15 000,0

2 000,0 2 000,08 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai
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XV

9 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 12,9

7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

30,0 30,01 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 30,0 29,4

551,5 551,52 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 520,3 595,5

493,3 493,33 Szervezetátalakítási alap

31,7 31,74 Nemzetgazdasági programok 0,1359,6 84,3

300,0 300,07 Fejezeti általános tartalék

8 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

309,9669,7 359,81 Duna Transznacionális Együttműködési Program 301,3373,2 358,3

191,1 191,12 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 0,981,8 378,4

98,6 98,63 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 1,0177,7 306,7

11,3 11,34 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 11,5

641,5 641,510 Fejezeti stabilitási tartalék

1 500,0 1 500,048 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása 152,9 1 500,0

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások26

1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek

1 ÁKK osztalék befizetése 42,9

2 KRÜH Zrt. végelszámolása 17,0

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

1 Tőkeemelések 6 000,0

87 662,787 662,787 662,787 662,734 966,634 966,634 966,634 966,6122 629,3122 629,3122 629,3122 629,3Összesen: 256 775,2256 775,2256 775,2256 775,2135 018,1135 018,1135 018,1135 018,1325 229,6325 229,6325 229,6325 229,6

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

2 951,1 130 561,2Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása1 5 090,6 182 203,6

Működési költségvetés1
70 993,2Személyi juttatások1 105 097,3

19 142,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 28 382,2

35 079,2Dologi kiadások3 35 564,3

1,8Ellátottak pénzbeli juttatásai4 27,2

59,8Egyéb működési célú kiadások5 554,5
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előirányzat
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XVI

Felhalmozási költségvetés2
6 490,7Beruházások6 1 801,8

1 500,0Felújítások7 1 175,2

244,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8 604,2

23,8 8 188,2Bűnügyi Főigazgatóság2
Működési költségvetés1

5 269,6Személyi juttatások1
1 386,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 396,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
150,1Beruházások6

10,0Felújítások7
270,8 2 220,4Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet3

Működési költségvetés1
1 294,0Személyi juttatások1

359,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
744,0Dologi kiadások3

0,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

63,7Beruházások6
30,0Felújítások7

Fejezeti kezelésű előirányzatok4
1 375,5 1 375,51 Fejezeti stabilitási tartalék

142 345,3142 345,3142 345,3142 345,33 245,73 245,73 245,73 245,7145 591,0145 591,0145 591,0145 591,0Összesen: 182 203,6182 203,6182 203,6182 203,65 090,65 090,65 090,65 090,6173 206,7173 206,7173 206,7173 206,7

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

12 235,5 6 895,3Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása1 16 540,7 7 519,9

Működési költségvetés1
7 351,2Személyi juttatások1 6 432,4

1 984,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 721,7
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Cím 
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2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XVII

9 634,0Dologi kiadások3 2 514,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 2,3

Egyéb működési célú kiadások5 1 325,4

Felhalmozási költségvetés2
150,0Beruházások6 605,5

11,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 56,6

913,3 2 200,1Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet3 1 184,1 1 643,0

Működési költségvetés1
445,5Személyi juttatások1 554,0

115,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 143,5

2 550,9Dologi kiadások3 1 466,4

0,7Egyéb működési célú kiadások5 696,8

Felhalmozási költségvetés2
1,3Beruházások6 17,1

2 690,9 1 735,9Országos Atomenergia Hivatal4 2 874,1 1 735,9

Működési költségvetés1
1 372,4Személyi juttatások1 1 356,0

371,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 403,0

1 882,5Dologi kiadások3 1 275,8

658,3Egyéb működési célú kiadások5 1 055,0

Felhalmozási költségvetés2
142,6Beruházások6 199,9

2 467,7Magyar Bányászati és Földtani Hivatal5 2 115,4 1,2

Működési költségvetés1
738,4Személyi juttatások1 355,0

211,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 99,1

604,1Dologi kiadások3 878,2

909,3Egyéb működési célú kiadások5 1 801,8

Felhalmozási költségvetés2
4,3Beruházások6 0,4

Felújítások7 0,2
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név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XVII

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 4,4

31 098,4Nemzeti Közlekedési Hatóság7 35 515,0 778,0

Működési költségvetés1
3 036,7Személyi juttatások1 3 145,0

772,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 945,3

5 228,1Dologi kiadások3 5 897,7

0,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4 5,9

21 306,0Egyéb működési célú kiadások5 30 743,6

Felhalmozási költségvetés2
695,1Beruházások6 528,4

50,0Felújítások7 6,8

10,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 677,8

819,0 2 757,7Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ8 1 375,0 1 654,8

Működési költségvetés1
1 013,4Személyi juttatások1 1 013,9

266,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 303,0

2 011,0Dologi kiadások3 958,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 485,5

191,6Egyéb működési célú kiadások5 2 761,8

Felhalmozási költségvetés2
90,4Beruházások6 178,9

4,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 277,1

488,3Közlekedésbiztonsági Szervezet10 2,0 337,7

Működési költségvetés1
263,4Személyi juttatások1 192,9

72,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 51,3

133,6Dologi kiadások3 94,2

Egyéb működési célú kiadások5 41,8

Felhalmozási költségvetés2
18,5Beruházások6 12,3

Felújítások7 2,2
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2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XVII

10,0 430,6Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség11 6 132,5 3 272,4

Működési költségvetés1
319,0Személyi juttatások1 1 026,7

80,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 288,1

32,6Dologi kiadások3 2 698,0

Egyéb működési célú kiadások5 13,8

Felhalmozási költségvetés2
8,4Beruházások6 2 443,1

395,0 606,4Magyar Földtani és Geofizikai Intézet14 1 104,4 690,8

Működési költségvetés1
585,7Személyi juttatások1 791,9

158,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 214,8

250,2Dologi kiadások3 468,8

3,7Egyéb működési célú kiadások5 15,2

Felhalmozási költségvetés2
3,8Beruházások6 47,8

Felújítások7 8,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 3,0

18,8 1 041,2Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság15 155,3 1 043,8

Működési költségvetés1
563,8Személyi juttatások1 619,8

152,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 188,1

293,9Dologi kiadások3 372,5

Egyéb működési célú kiadások5 133,5

Felhalmozási költségvetés2
40,0Beruházások6 61,4

10,0Felújítások7
2 500,0 5 952,9Nemzeti Sportközpontok16 28 773,2 10 973,4

Működési költségvetés1
2 136,3Személyi juttatások1 1 812,5

599,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 538,9
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Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XVII

4 308,2Dologi kiadások3 8 125,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 60,0

Egyéb működési célú kiadások5 186,3

Felhalmozási költségvetés2
1 371,2Beruházások6 16 385,9

38,0Felújítások7 131,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 549,2

Fejezeti kezelésű előirányzatok20

31 Kiemelt célú beruházások támogatása

2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 0,11 227,0

4 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések 10 000,0 10 000,0

6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 38,418,6

1 000,0 1 000,010 Vasúthálózat fejlesztése 1 238,1 1 096,5

7 457,5 7 457,512 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása 13 448,7 11 660,4

200,0 200,013 Győr-Gönyű kikötőfejlesztés 59,2

400,0 400,014 Debreceni regionális repülőtér működésének támogatása 505,0 530,0

15 Kiemelt közúti beruházások 10 611,5

32 Közlekedési ágazati programok

399,2 399,21 A közösségi közlekedés összehangolása 7,9408,6 399,2

1 181,060 167,2 58 986,22 Közúthálózat fenntartás és működtetés 2 587,666 096,1 59 766,2

18 314,3 18 314,33 Útdíj rendszerek működtetése 2 906,026 527,7 18 250,4

3 507,7 3 507,74 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 27,23 522,6 3 495,4

5 TEN-T projektek 2 548,9

0,1 0,16 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1

1 700,01 898,6 198,611 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 2 260,32 257,1 198,6

180,0180,012 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 236,4206,4

49,1 49,113 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 84,9 49,1

28 200,061 800,0 33 600,027 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 19 187,4 33 600,0

160 000,0 160 000,028 Kiemelt közúti projektek 90 021,7 90 408,7

29 Légiszállítási szolgáltatások 250,0 250,0

69 300,0 69 300,030 Közúthálózat felújítása 69 050,0 69 050,0
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előirányzat

2016. évi teljesítés
XVII

6 000,0 6 000,031 A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása 10 000,0 10 035,0

7 500,0 7 500,032 Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások 9 218,7 9 218,7

1 000,0 1 000,034 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 25,2 996,5

2 197,0 2 197,035 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése 2 189,3

930,0 930,036 Budai vasúti közlekedés fejlesztése 926,7

37 Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése 1 000,0

33 Hazai fejlesztési programok

12 022,1 12 022,12 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 459,212 662,2 12 215,2

1 245,4 1 245,43 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 10,9760,8 1 584,3

160,0 160,04 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 35,01 482,9 1 346,8

220,0 220,06 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 0,598,2 220,0

5 375,0 5 375,09 Turisztikai célelőirányzat 16,08 508,5 8 683,1

10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 9,09,0

11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 37,252,7

12 Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója 700,0

1 003,6 1 003,620 Intézményi kezességi díjtámogatások 834,72 346,9 1 003,6

21 Kulturális célú fejlesztések 29 615,7

1 200,0 1 200,023 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése 500,0952,7 1 195,8

24 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása 180,0 180,0

34 Infokommunikációs ágazati programok

978,6 978,61 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 0,50,3

127,9 127,92 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 0,641,0 15,0

2 358,6 2 358,63 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 2 612,2 2 353,8

35 Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok

623,3 623,31 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 623,3 623,3

3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 1 116,5 78,8

5 540,7 5 540,74 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 1 000,04 547,5 5 540,7

100,0 100,05 Bányanyitási feladatok kiadásai 100,0

6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 92,5 1,7

7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 0,52 677,3

10 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 0,66,7 2,2
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előirányzat

2016. évi teljesítés
XVII

11 Energiahatékonyság javításának támogatása 5 496,2

36 PPP-programok

110 490,2 110 490,21 Autópálya rendelkezésre állási díj 157,1111 796,1 110 490,2

2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 209,8

11 251,2 11 251,26 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 11 374,8 11 251,2

646,3 646,37 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 418,3 646,3

37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

116,0 116,03 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása 145,4 126,5

38 Egyéb feladatok

219,3 219,31 Nemzetközi tagdíjak 317,6 339,3

55,2 55,22 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 0,2111,5 139,0

3 400,2 3 400,23 Kormányzati szakpolitikai feladatok 3 994,2 3 400,2

7 Állami többletfeladatok 1 649,01 447,2 987,9

396,0 396,010 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése 436,0 396,0

440,8 440,812 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 440,8 440,8

330,0 330,014 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek 
támogatása

332,4 350,0

61,3 61,315 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 0,587,3 59,3

1 038,5 1 038,517 Bányabezárás 1 034,9 1 034,9

2 000,0 2 000,019 Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program 2 000,0

20 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása 7 200,3 7 200,3

23 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása 2 312,32 674,4 2 000,0

39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

2 940,0 2 940,01 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 710,0

3 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 5,8

6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 2 602,02 602,0 1 750,0

7 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 249,1 157,0

9 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 141,3360,0

11 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 527,6 600,0

12 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 506,1

13 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 239,1 250,0
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előirányzat

2016. évi teljesítés
XVII

15 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 737,0 450,0

83,2 83,216 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 215,7 248,3

35 888,5 35 888,517 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 58 152,4 31,5

19 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása 1 496,3

21 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion 
fejlesztésének támogatása)

7 529,7

4 263,0 4 263,022 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 753,6 7 549,9

2 646,0 2 646,023 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 6 965,0 5 123,7

2 970,0 2 970,024 Tornaterem-építési program 4 404,0 1 794,8

2 970,0 2 970,025 Tanuszoda-fejlesztési program 6 045,7 3 230,5

26 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása 315,0 455,0

27 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása 1 692,7

28 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 300,0

29 Gödöllői uszoda beruházás 1 091,2

500,0 500,030 Tatabányai multifunkcionális csarnok

31 Veszprémi uszoda beruházás 24,9

32 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0

34 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 44,0

36 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 40,0

38 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések 542,6 140,0

39 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 150,076,5 150,0

40 Kültéri sportparkok fejlesztése 66,6 1 000,0

41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 39 570,040 618,7 5 578,4

42 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program 2 798,0 4 321,0

44 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása 852,3 5 035,1

47 Rákosmenti multifunkcionális csarnok 100,02 554,6 2 500,0

48 Kőbányai uszoda és sportcsarnok 2 000,0 2 000,0

49 Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése 100,0 100,0

51 Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok 1 900,0 1 900,0

53 Szegedi Ifjúsági Centrum 9 700,0 9 700,0

57 Népliget rekonstrukció 10 000,010 000,0
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XVII

61 Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai 311,0

2 970,0 2 970,040 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 2 587,2

41 Izsáki iskola beruházás 1 059,1

42 Dunakeszi iskola beruházás 1 050,8

289,3 289,343 A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és 
tornaterem

196,0

387,6 387,644 A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és 
tornaterem

60,0 105,5

581,0 581,045 Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása 877,9 1 622,7

5 100,0 5 100,046 Fejezeti stabilitási tartalék 0,1

47 2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása 9 516,7 9 716,0

48 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

1 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 61,0466,7 3 591,7

4 488,1 4 488,12 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 8 176,4 7 227,2

1 888,6 1 888,63 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének 
támogatása

250,02 076,3 1 826,3

49 Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása 356,8 356,8

50 Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása 7 513,5 8 049,8

6 180,7 6 180,751 A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Fesztivál megrendezésével összefüggő 
infrastruktúrális fejlesztések

6 159,1 6 159,1

52 Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás 2 000,02 000,0

53 Balatonfüredi parkoló fejlesztés 735,5 738,0

628 694,3628 694,3628 694,3628 694,384 409,684 409,684 409,684 409,6713 103,9713 103,9713 103,9713 103,91 -  20. cím összesen: 625 320,0625 320,0625 320,0625 320,0171 349,1171 349,1171 349,1171 349,1862 750,9862 750,9862 750,9862 750,9

Vállalkozások folyó támogatása21

1 Egyedi támogatások, ellentételezések

225,03 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 
kötelezettségeinek átvállalása

149,9

74 137,75 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 74 137,7

154 400,06 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 156 684,0

41 048,77 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 65 591,7

4 000,08 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 4 000,0

6 626,59 Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 6 626,4
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1 500,0Peres ügyek25 36 968,0

281 937,9281 937,9281 937,9281 937,921 -  25. cím összesen: 344 157,7344 157,7344 157,7344 157,7

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások26

1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek

1 300,01 Osztalékbevétel 1 419,1

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

1 Tőkeemelés 2,925 520,2

400,02 Az MFB Zrt. működésének támogatása 400,0

3 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
kiadások

300,01 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi 
képviseleti kiadások

108,4

7 000,02 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 7 000,0

628 694,3628 694,3628 694,3628 694,385 709,685 709,685 709,685 709,61 002 741,81 002 741,81 002 741,81 002 741,8Összesen: 625 320,0625 320,0625 320,0625 320,0172 771,1172 771,1172 771,1172 771,11 239 937,21 239 937,21 239 937,21 239 937,2

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

265,3 7 837,1Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása1 2 282,4 10 192,3

Működési költségvetés1
5 003,5Személyi juttatások1 6 411,5

1 380,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 802,7

1 455,9Dologi kiadások3 2 616,1

49,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4 21,2

6,0Egyéb működési célú kiadások5 736,8

Felhalmozási költségvetés2
151,4Beruházások6 118,9

56,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 23,6

7 087,7 55 697,3Külképviseletek igazgatása2 14 101,9 63 607,4

Működési költségvetés1
26 454,2Személyi juttatások1 25 868,4

7 079,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 6 758,4



33260 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 207. szám
 

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
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20 230,7Dologi kiadások3 28 516,7

Egyéb működési célú kiadások5 356,4

Felhalmozási költségvetés2
8 116,8Beruházások6 11 299,7

791,2Felújítások7 717,9

112,6Egyéb felhalmozási célú kiadások8 216,3

2,0 188,0Külügyi és Külgazdasági Intézet3 52,4 221,9

Működési költségvetés1
104,0Személyi juttatások1 135,8

29,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 37,5

46,9Dologi kiadások3 102,1

Egyéb működési célú kiadások5 33,4

Felhalmozási költségvetés2
10,0Beruházások6 3,7

Felújítások7 22,5

790,5 5 231,6Balassi Intézet4 654,5 2 010,5

Működési költségvetés1
3 074,5Személyi juttatások1 786,8

573,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 190,6

2 066,1Dologi kiadások3 821,0

220,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4 44,0

2,0Egyéb működési célú kiadások5 1 657,0

Felhalmozási költségvetés2
86,0Beruházások6 33,8

80,0 2 820,0Nemzeti Befektetési Ügynökség5 159,2 2 820,0

Működési költségvetés1
1 141,4Személyi juttatások1 1 138,4

321,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 335,6

1 346,9Dologi kiadások3 1 209,7

Egyéb működési célú kiadások5 56,2

Felhalmozási költségvetés2
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55,1Beruházások6 188,9

14,9Felújítások7 19,0

20,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 4,8

Fejezeti kezelésű előirányzatok7

1 Célelőirányzatok

10 366,1 10 366,11 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 2,431 360,7 29 259,8

579,3 579,32 Kötött segélyhitelezés 1 724,8 1 721,0

450,0 450,03 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 4 068,4 4 138,0

5 500,0 5 500,05 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése 227,467,3 33,8

780,0 780,06 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása

0,46 266,0 3 283,1

8 Kormányfői Protokoll 120,2914,8 618,0

9 Államfői Protokoll támogatása 16,7

12 Kisebbségpolitikai célok támogatása 2,5

14 Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei 4,8

2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

110,0 110,01 Európai Területi Társulások támogatása 0,5184,0 110,0

40,0 40,03 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása 111,8 120,0

4 Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 0,111,0

5 Külföldi magyar emlékek megőrzése 13,7

3 500,0 3 500,07 Határmenti gazdaságfejlesztési programok 4 105,7 5 120,6

2 110,0 2 110,08 Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 1 963,5 2 108,5

3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

7 460,0 7 460,01 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 0,14 063,4 5 650,7

4 900,0 4 900,02 Európai uniós befizetések 12 857,9 11 799,6

115,0 115,03 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás 27,6138,9 115,0

4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

13,7 13,71 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 1,6230,6 45,1

10,0 10,02 Humanitárius segélyezés 14,9 10,0

4 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 0,5

40,0 40,05 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában 104,8 40,0
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XVIII

2 551,3 2 551,36 Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások 2 401,0 2 144,3

9,9 9,95 Peres ügyek 9,9

7 Fejezeti tartalék

1 Fejezeti általános tartalék 36,5

932,9 932,98 Fejezeti stabilitási tartalék

111 242,2111 242,2111 242,2111 242,28 225,58 225,58 225,58 225,5119 467,7119 467,7119 467,7119 467,71 -  7. cím összesen: 145 179,5145 179,5145 179,5145 179,517 630,717 630,717 630,717 630,7162 949,6162 949,6162 949,6162 949,6

Vállalkozások folyó támogatása8

1 Normatív támogatások

30 000,01 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 26 426,6

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások9

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

20 000,01 Eximbank Zrt. tőkeemelése 44 700,0

111 242,2111 242,2111 242,2111 242,28 225,58 225,58 225,58 225,5169 467,7169 467,7169 467,7169 467,7Összesen: 145 179,5145 179,5145 179,5145 179,517 630,717 630,717 630,717 630,7234 076,2234 076,2234 076,2234 076,2

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Fejezeti kezelésű előirányzatok2

1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv

1 Regionális Operatív Program (ROP)

2 A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése 0,3

2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 1,311,0

3 Vidéki térségek fejlesztése 1,418,0

3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

1 Beruházás-ösztönzés 0,1

2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 0,21,8

4 Kutatás-fejlesztés, innováció 0,8

5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés 
segítésére

1,39,3

5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása 0,2
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2 Közösségi Kezdeményezések

2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés

1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 2,61,9

3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek

2 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek

22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 
2004/HU/16/C/PE/002

0,9

28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 13,0

4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

12 222,8 12 222,81 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 43 091,944 164,1 334,9

34 930,0 34 930,02 Közlekedés Operatív Program 76 392,2127 137,4 48 477,7

3 808,73 808,77 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 4 576,4280,6

95 667,3 95 667,38 Társadalmi Megújulás Operatív Program 12 766,524 470,2 10 541,4

58 505,8 58 505,814 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 31 115,236 702,3 2 626,5

105 820,1 105 820,119 Környezet és Energia Operatív Program 118 694,367 267,2 2 780,0

1 535,2 1 535,220 Államreform Operatív Program 84,71 251,9

3 510,2 3 510,221 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 8 939,71 985,5

6 885,7 6 885,722 Végrehajtás Operatív Program 604,94 261,9 3 359,4

23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 2 480,93 275,1 0,4

24 Közép-dunántúli Operatív Program 6 778,88 437,9 1 481,4

25 Dél-dunántúli Operatív Program 5 490,48 919,1 4 257,4

26 Dél-alföldi Operatív Program 9 271,210 205,1 904,5

27 Észak-alföldi Operatív Program 9 969,611 856,1 1 419,0

28 Észak-magyarországi Operatív Program 3 834,96 976,3 3,5

29 Közép-magyarországi Operatív Program 16 525,218 150,3 1 553,7

5 Területi Együttműködés

1 Európai Területi Együttműködés

5 839,56 186,1 346,61 ETE HU-SK 2 731,82 567,6

1 031,01 254,6 223,62 ETE HU-RO 2 984,92 579,5

229,5247,5 18,03 ETE HU-SER 484,8550,3

558,6631,5 72,94 ETE HU-CRO 772,7701,8
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50,5263,3 212,85 ETE SEES 783,6858,6

19,2 19,26 ETE AU-HU 387,10,1

11,9 11,97 ETE SLO-HU 109,5302,4

8 ETE CES 143,4335,6

9 INTERREG IVC 17,8115,8

685,3716,2 30,910 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 322,2413,8

6 Egyéb uniós előirányzatok

6 679,07 180,0 501,03 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 5 222,27 052,6 1 791,8

4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 16,51,1

5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 0,4

7 650,09 000,0 1 350,06 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 2 143,36 367,8 4 535,8

7 Schengen Alap technikai segítségnyújtás 1,7

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

337,5 337,51 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 1,5222,1 293,2

1 000,0 1 000,02 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós 
feladatainak  támogatása

346,91 097,6 880,0

3 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához 
kapcsolódó projektek előkészítése

600,0

4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 18,8

6 2007-től induló  EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 239,0

30 831,8 30 831,88 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 459,13 558,3 4 123,8

15 000,0 15 000,011 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása 10 950,9 3 300,0

13 EU Önerő Alap 3 885,6

4 776,4 4 776,48 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 1 446,8 5,0

9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

294 541,1308 420,0 13 878,91 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 146 771,7558 852,4 413 271,9

22 633,432 333,4 9 700,02 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 999,728 425,4 36 341,9

95 400,0106 000,0 10 600,03 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 17 380,6260 169,5 268 718,9

148 070,0202 835,6 54 765,64 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 74 231,8246 210,3 178 428,6

107 366,0120 365,5 12 999,55 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 31 839,0259 661,2 237 976,5

44 936,552 866,5 7 930,06 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 21 309,9164 422,7 167 868,4

20 740,045 275,0 24 535,07 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 26 230,568 945,8 47 797,8
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XIX

2 916,53 431,2 514,78 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 1 275,034 001,0 34 014,7

10 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

6 ETE határmenti programok 2014-2020

3 717,4 3 717,41 SKHU ETE program 405,2 2 431,5

4 114,1 4 114,12 ROHU ETE program 1 454,5

3 580,25 683,6 2 103,43 HU-SER IPA program 311,8 1 966,5

940,72 031,4 1 090,74 HU-CRO ETE program 493,6 1 388,5

507,6 507,65 AU-HU ETE program 242,5

181,7 181,76 SI-HU ETE program 16,5

8,0 8,07 ENI programok

11 Vidékfejlesztési és halászati programok

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 1 272,5

2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 493,2

3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció 
ösztönzése

135,6 1,5

4 IV. tengely: Leader programok 36,1

3 Halászati Operatív Program

264,6402,1 137,51 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása 
és forgalmazása (II. tengely)

542,31 021,6 18,9

329,9394,8 64,92 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 66,5845,8 64,9

31,037,1 6,13 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 61,882,5 11,1

12 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

92 567,8108 903,3 16 335,51 Vidékfejlesztési Program 22 221,734 320,9 11 335,4

1 216,81 622,4 405,62 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

1 125,0 1 125,03 Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása 1 012,5508,0

100,0 100,013 Uniós Programok ÁFA fedezete 2 257,0 100,0

14 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

100,0 100,01 Uniós programok árfolyam-különbözete 442,1 100,0

2 Egyéb EU által nem térített kiadások 11,6952,7

15 SAPARD intézkedések 23,4

526,3 526,316 Fejezeti stabilitási tartalék
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XIX

17 Alapok alapja pénzügyi eszközök

1 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök 144 493,17 361,7

2 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök 4 121,7

539 257,2539 257,2539 257,2539 257,2862 066,6862 066,6862 066,6862 066,61 401 323,81 401 323,81 401 323,81 401 323,8Összesen: 1 496 819,91 496 819,91 496 819,91 496 819,9862 059,5862 059,5862 059,5862 059,52 088 379,32 088 379,32 088 379,32 088 379,3

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

6 186,0 10 601,9Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása1 8 907,6 10 960,4

Működési költségvetés1
9 588,3Személyi juttatások1 10 026,0

2 601,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 2 915,4

3 731,2Dologi kiadások3 2 311,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 3,9

816,0Egyéb működési célú kiadások5 1 275,3

Felhalmozási költségvetés2
51,1Beruházások6 974,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 37,4

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer2
23 617,7 83 315,23 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 95 340,6 89 798,3

Működési költségvetés1
65 770,8Személyi juttatások1 64 392,6

15 938,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 17 512,2

22 013,6Dologi kiadások3 28 178,2

2 996,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4 3 885,7

42,9Egyéb működési célú kiadások5 2 063,2

Felhalmozási költségvetés2
161,2Beruházások6 1 934,5

10,0Felújítások7 4 235,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 2,2

166,0 2 472,84 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 52 572,9 3 442,5

Működési költségvetés1
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1 563,0Személyi juttatások1 2 919,8

399,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 829,6

564,0Dologi kiadások3 1 320,0

Egyéb működési célú kiadások5 51 570,3

Felhalmozási költségvetés2
110,4Beruházások6 83,2

2,3Felújítások7 32,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 5,6

111,4 678,65 Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 2 636,3 422,5

Működési költségvetés1
475,2Személyi juttatások1 356,6

132,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 90,7

180,6Dologi kiadások3 417,7

Egyéb működési célú kiadások5 2 488,8

Felhalmozási költségvetés2
1,5Beruházások6 13,8

1 585,5 2 628,7Egyéb kulturális intézmények4 10 311,1 5 450,8

Működési költségvetés1
2 026,3Személyi juttatások1 8 798,7

576,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 483,9

1 292,6Dologi kiadások3 2 436,1

134,3Egyéb működési célú kiadások5 1 948,8

Felhalmozási költségvetés2
179,2Beruházások6 867,8

4,6Felújítások7
1,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8 0,5

282 735,3 159 645,0Egyetemek, főiskolák5 466 369,3 195 338,9

Működési költségvetés1
177 708,9Személyi juttatások1 189 000,9

49 099,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 52 896,6

149 331,3Dologi kiadások3 185 935,8



33268 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 207. szám
 

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XX

23 799,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4 27 985,4

1 917,5Egyéb működési célú kiadások5 9 023,1

Felhalmozási költségvetés2
31 518,2Beruházások6 41 843,8

8 864,9Felújítások7 8 207,5

141,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8 1 378,9

Egyéb oktatási intézmények6
1 750,0 4 472,31 Oktatási Hivatal 17 104,0 5 741,9

Működési költségvetés1
2 695,8Személyi juttatások1 4 797,2

741,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 150,0

2 776,6Dologi kiadások3 2 491,5

Egyéb működési célú kiadások5 274,7

Felhalmozási költségvetés2
8,0Beruházások6 182,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 4,5

3 950,0 1 646,62 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 7 133,7 1 667,0

Működési költségvetés1
2 415,5Személyi juttatások1 1 783,2

678,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 479,7

2 092,5Dologi kiadások3 4 231,8

Egyéb működési célú kiadások5 2 346,7

Felhalmozási költségvetés2
406,0Beruházások6 470,0

4,0Felújítások7 46,0

Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények7
2 554,5 310,61 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 3 417,7 294,5

Működési költségvetés1
1 161,7Személyi juttatások1 2 045,9

272,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 567,7

1 407,8Dologi kiadások3 722,1
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XX

Egyéb működési célú kiadások5 2,6

Felhalmozási költségvetés2
22,7Beruházások6 43,6

Felújítások7 22,0

679,4 8 117,22 Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 2 327,7 9 685,4

Működési költségvetés1
6 776,7Személyi juttatások1 6 249,0

1 305,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 671,0

686,7Dologi kiadások3 759,3

Egyéb működési célú kiadások5 5 971,6

Felhalmozási költségvetés2
28,1Beruházások6 12,2

789,3Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ8 158,6 782,4

Működési költségvetés1
509,5Személyi juttatások1 581,6

126,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 148,5

117,5Dologi kiadások3 212,5

Egyéb működési célú kiadások5 154,6

Felhalmozási költségvetés2
30,6Beruházások6 33,0

5,0Felújítások7
6 450,0 1 240,0Türr István Képző és Kutató Intézet9 4 376,5 894,9

Működési költségvetés1
2 388,3Személyi juttatások1 2 148,2

574,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 598,6

3 277,7Dologi kiadások3 866,2

Egyéb működési célú kiadások5 5 141,6

Felhalmozási költségvetés2
450,0Beruházások6 60,0

1 000,0Felújítások7 28,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 6,0
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XX

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei10
544,5 2 776,31 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 54 094,8 4 717,1

Működési költségvetés1
2 386,5Személyi juttatások1 2 890,1

567,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 818,5

266,5Dologi kiadások3 2 867,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 15,5

Felhalmozási költségvetés2
100,0Beruházások6 1 151,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 385,7

508 974,1 1 195,62 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 644 592,8 16 677,5

Működési költségvetés1
222 312,4Személyi juttatások1 245 156,5

59 904,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 68 191,2

220 731,5Dologi kiadások3 300 474,2

56,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4 494,2

590,6Egyéb működési célú kiadások5 1 559,2

Felhalmozási költségvetés2
5 277,3Beruházások6 10 435,6

1 247,7Felújítások7 3 277,4

48,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8 2 044,0

3 220,8 18 395,3Közgyűjtemények11 10 340,6 21 674,0

Működési költségvetés1
7 997,5Személyi juttatások1 9 172,4

2 167,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 2 477,7

5 189,0Dologi kiadások3 6 832,4

6,1Egyéb működési célú kiadások5 132,7

Felhalmozási költségvetés2
6 119,6Beruházások6 5 267,2

136,4Felújítások7 217,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 0,8
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6 252,0 12 459,3Művészeti intézmények12 10 007,4 17 030,7

Működési költségvetés1
7 604,8Személyi juttatások1 8 360,0

2 034,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 2 094,1

7 410,9Dologi kiadások3 9 030,2

0,5Egyéb működési célú kiadások5 127,3

Felhalmozási költségvetés2
1 560,6Beruházások6 1 852,9

100,0Felújítások7 485,8

32 727,7 5 119,7Országos Mentőszolgálat14 34 583,7 5 559,7

Működési költségvetés1
20 023,3Személyi juttatások1 21 938,6

5 593,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 6 217,0

7 980,5Dologi kiadások3 6 686,0

Egyéb működési célú kiadások5 15,2

Felhalmozási költségvetés2
4 250,0Beruházások6 3 128,0

Felújítások7 131,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 31,6

10,8 594,3Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ15 45,8 435,9

Működési költségvetés1
250,0Személyi juttatások1 147,7

67,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 39,9

227,6Dologi kiadások3 305,5

Egyéb működési célú kiadások5 16,6

Felhalmozási költségvetés2
60,0Beruházások6 5,9

Felújítások7 1,7

2 949,6 12 587,5Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi 
intézetek

16 12 102,9 12 652,3

Működési költségvetés1
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2016. évi teljesítés
XX

4 023,6Személyi juttatások1 4 840,9

1 062,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 355,8

10 013,6Dologi kiadások3 10 567,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 32,1

285,8Egyéb működési célú kiadások5 1 126,7

Felhalmozási költségvetés2
116,2Beruházások6 340,6

35,3Felújítások7 39,5

12 130,5 1 643,3Országos Vérellátó Szolgálat17 12 349,7 2 170,8

Működési költségvetés1
4 234,6Személyi juttatások1 4 338,5

1 073,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 258,9

7 915,3Dologi kiadások3 8 089,5

Egyéb működési célú kiadások5 5,9

Felhalmozási költségvetés2
480,0Beruházások6 315,4

70,0Felújítások7 95,4

12 000,0 640 764,9Klebelsberg Intézményfenntartó Központ18 73 318,4 529 359,1

Működési költségvetés1
442 484,7Személyi juttatások1 361 104,7

119 367,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 103 300,2

85 512,7Dologi kiadások3 51 529,1

2 000,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4 8 103,0

Egyéb működési célú kiadások5 1 444,0

Felhalmozási költségvetés2
2 000,0Beruházások6 5 770,9

1 400,0Felújítások7 1 302,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 0,1

26,0 1 126,5Emberi Erőforrás Támogatáskezelő19 4 409,3 1 877,2

Működési költségvetés1
716,3Személyi juttatások1 1 223,4
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2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XX

190,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 361,0

246,0Dologi kiadások3 696,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 213,2

Egyéb működési célú kiadások5 1 553,9

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 82,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 2,4

Fejezeti kezelésű előirányzatok20

1 Beruházás

4 Kulturális beruházások

2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 19,6

2 Normatív finanszírozás

17 034,7 17 034,72 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 524,017 262,5 16 678,4

165 316,4 165 316,43 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 1 770,6221 822,4 218 550,6

3 792,1 3 792,14 Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás 5 477,3 5 470,2

4 000,0 4 000,05 Köznevelési szerződések 16,74 333,5 3 982,4

3 Felsőoktatási feladatok támogatása

438,6 438,61 Felsőoktatás speciális feladatai 0,81 421,6 1 316,8

300,0 300,02 Lakitelek Népfőiskola támogatása 455,5 455,5

12 044,1 12 044,13 Kiválósági támogatások 0,2465,0 461,4

5 211,7 5 211,74 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 164,6140,4

40,0 40,05 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen

5 340,0 5 340,06 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 28 909,7 28 909,7

4 Köznevelési feladatok támogatása

1 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2016. évi kompenzációja 0,441,2 35,7

786,7 786,74 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 21,6998,2 959,4

2 752,7 2 752,75 Nemzeti Tehetség Program 61,43 700,7 2 613,5

440,0 440,08 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 30,1

9 Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata 489,0660,0 212,9

400,0 400,011 Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása 357,4 400,0

4 405,8 4 405,812 Erzsébet program támogatása 4 781,8 4 660,1
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XX

5 Egyéb feladatok támogatása

1 000,0 1 000,01 I. világháborús centenáriumi megemlékezések 1 000,0 1 000,0

2 Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve 
programjainak támogatása

257,42 988,3 2 495,7

3 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása 9 019,1 9 969,1

1 600,0 1 600,04 Peres ügyek 1 600,0

15 "Útravaló" ösztöndíj program 131,9

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

451,4 451,41 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 5,0374,5 352,4

74,4 74,42 Határon túli kulturális feladatok támogatása 1,057,0 81,5

2 000,0 2 000,03 Határtalanul! program támogatása 67,91 800,4 842,6

236,6 236,64 Határon túli köznevelési feladatok támogatása 1,7221,9 256,2

34,8 34,819 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 1,864,6 31,6

20 Maradványelszámolás 5,9

8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

170,8 170,81 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 119,5441,6 689,7

320,7 320,72 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 335,6 330,3

5 Kétoldalú munkatervi feladatok

4,0 4,02 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 4,0 4,0

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

5,4 5,42 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 25,5 5,4

9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

6 EU-tagságból eredő együttműködések

12,3 12,32 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 14,5 14,5

8 Európai uniós programok előfinanszírozása 111,4

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

69,8 69,81 Filmszakmai támogatások 13,0160,8 177,8

200,0 200,02 A KOGART támogatása 200,0 200,0

228,8 228,83 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 368,8 228,8

250,0 250,05 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események 
támogatása

250,0 250,0
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XX

17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak 
restaurálása

335,9336,7

500,0 500,018 Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása

20 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok 83,171,9

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

262,1 262,11 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő 
programja

0,8145,0 147,5

176,8 176,82 Közművelődési szakmai feladatok 90,04 901,4 4 947,2

13 Művészeti tevékenységek

1 257,9 1 257,94 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 36,91 512,9 1 060,3

1 331,3 1 331,35 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok  (működési és művészeti 
pályázatok)

35,11 368,1 1 391,8

79,2 79,29 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak

1 579,9 1 579,910 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 0,71 503,1 1 500,0

1 950,0 1 950,011 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének 
támogatása

1 950,0 1 950,0

55,8 55,812 Egyéb színházi támogatások 40,0 55,8

30,0 30,013 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása 30,0 30,0

741,5 741,514 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 18,8137,9 617,0

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

28,7 28,72 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 1,4218,3 208,6

3,0 3,03 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 6,0 3,0

65,0 65,04 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 3,086,9 65,0

300,0 300,05 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 8,8435,8 300,0

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

42,5 42,51 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 1,168,5 61,5

35,3 35,33 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 62,3 77,3

654,0 654,06 Családpolitikai Programok 246,12 817,5 2 757,9

83,0 83,07 Családpolitikai célú pályázatok 2,572,6 83,0

18,0 18,09 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok 265,0 268,0
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17 Egyes szociális pénzbeli támogatások

1 540,0 1 540,01 Gyermekvédelmi Lakás Alap 5,61 740,6 1 540,0

891,0 891,06 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 3,3510,8 887,1

690,0 690,07 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 0,4390,0 690,0

113,9 113,918 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 21,6164,3 142,1

19 Szociális célú humánszolgáltatások

79 415,0 79 415,01 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 3 176,684 846,1 82 399,6

4 775,1 4 775,14 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont 
és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása

13,51 846,7 1 912,9

523,6 523,67 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel 
történő finanszírozása

11,1502,7 468,2

3 229,0 3 229,08 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi 
ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások

151,57 459,8 7 005,2

5,0 5,09 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék 1,5 24,0

200,0 200,010 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása 193,5 194,2

20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

157,2 157,23 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok 
támogatása

5,0161,0 157,2

112,6 112,66 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 1,3112,3 112,1

535,0 535,08 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása 0,3532,4 541,5

446,4 446,412 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 38,2460,5 506,4

190,0 190,013 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok 
támogatása

189,7 189,2

21 PHARE Programok

6 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.

1 PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja 
II)

9,0

2 Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi 
integrációja II)

254,8495,2

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

201,6 201,62 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 1 569,4968,6 295,5

2 092,0 2 092,03 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 1,72 096,3 2 092,0

957,6 957,66 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása 30,91 008,2 949,3

700,0 700,013 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 136,2700,0 700,0
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370,0 370,019 Patika hitelprogram kamattámogatása 1,7 2,0

6 999,0 6 999,020 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása 116,81 917,3 1 283,3

5 510,25 510,224 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása 5 870,93 811,2 187,6

1 000,0 1 000,025 Új budapesti kórház előkészítése

300,0 300,026 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása 286,1 300,0

780,0 780,027 A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása 780,0 780,0

23 Sporttevékenység támogatása

1 307,7 1 307,74 Versenysport támogatása 72,816 260,4 16 765,0

7 000,0 7 000,05 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az 
MLSZ feladatainak támogatása

0,57 465,7 7 666,8

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai 
fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

3 162,3 3 162,31 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 3 163,8 3 162,3

2 679,2 2 679,22 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 2 679,2 2 679,2

187,7 187,74 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 187,7 187,7

1 994,7 1 994,77 Utánpótlás-nevelési feladatok 275,92 709,1 2 175,6

447,0 447,08 Fogyatékosok sportjának támogatása 429,1 447,0

376,0 376,010 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása 376,1 376,0

2 140,2 2 140,27 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 2 582,2 2 483,2

265,4 265,49 Sportegészségügyi ellátás támogatása

477,4 477,423 Szabadidősport támogatása 24,4582,9 507,4

410,7 410,724 Diák- és hallgatói sport támogatása 445,7 445,7

22,0 22,025 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 27,2 23,0

1 900,0 1 900,026 Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása 1 725,0 1 900,0

32,7 32,728 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 32,7 32,7

10 979,4 10 979,429 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 62,616 158,7 14 883,0

3 400,0 3 400,030 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 4 100,0 4 100,0

34 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten támogatása 400,0 400,0

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő 
feladatainak támogatása

33,6

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
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111,1 111,12 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 103,5695,0 418,5

3 200,0 3 200,03 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó 
fejlesztések

3 200,0 3 200,0

266,2 266,212 Magyar Sport Háza támogatása 266,2 266,2

14 Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása

22 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 150,0150,0

4 020,6 4 020,618 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 2 745,7

19 A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

25,1

23 Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása 15,7

37 Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása 359,4

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

7 A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése 0,1

10 Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások 1,03,1

2 280,0 2 280,015 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása 1 893,51 893,5

3 230,0 3 230,019 Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése 1 769,0 2 927,5

22 Óvodai férőhelybővítés pályázat 66,2162,5 300,0

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott 
intézmények támogatása

1 Oktatási alapítványok, közalapítványok

1 Rudnay Sándor Alapítvány fejlesztési támogatása 444,5

184,3 184,32 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 184,3 184,3

30,8 30,814 Autizmus Alapítvány 30,8 30,8

300,0 300,019 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása 529,0 531,3

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok

1 296,8 1 296,810 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 2 335,1 2 300,2

44,0 44,012 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása 44,0 44,0

44,0 44,027 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása 5,858,3 74,0

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

9 229,7 9 229,72 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 259,010 577,1 9 817,4

3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása

249,7 249,71 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása 7,9268,2 259,7
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133,3 133,32 Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása 120,0237,7 117,5

608,5 608,54 Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása 18,5267,6 249,1

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok 
támogatása

100,0 100,0

23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

97,3 97,32 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása 0,2100,6 116,7

450,0 450,03 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 450,0 450,0

30,0 30,04 Magyar Írószövetség támogatása 44,7 44,4

22,0 22,05 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása 22,0 22,0

50,0 50,06 Rákóczi Szövetség támogatása 50,0 50,0

24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

100,1 100,11 Magyar Vöröskereszt támogatása 100,1 100,1

30,0 30,02 Magyar Rákellenes Liga támogatása 30,0 30,0

51,3 51,33 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 70,6 66,3

30,0 30,04 Magyar ILCO Szövetség támogatása 30,0 30,0

20,0 20,05 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 50,0 20,0

20,0 20,06 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 20,0 20,0

20,0 20,07 Rákbetegek Országos Szövetsége 20,0 20,0

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

149,5 149,55 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és 
esélyteremtési programok támogatása

136,3 148,8

143,3 143,36 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 142,7 142,7

181,8 181,87 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 219,0 279,0

176,4 176,48 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 175,6 175,6

181,8 181,89 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 181,0 181,0

21,0 21,010 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 20,9 20,9

55,1 55,111 Autisták Országos Szövetsége 54,9 54,9

22,0 22,012 Siketvakok Országos Egyesülete 21,9 21,9

56,4 56,413 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos 
Szövetsége

56,2 56,2
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610,5 610,521 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 10,4620,4 610,5

39,6 39,623 Dévény Anna Alapítvány 39,4 39,4

10,0 10,024 Kézenfogva Alapítvány 10,0 10,0

10,0 10,025 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 10,0 10,0

5,0 5,026 Afázia Egyesület 5,0 5,0

5,0 5,027 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 5,0 5,0

26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek

372,2 372,22 Magyar Olimpiai Bizottság 471,2 572,2

27 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi 
programok támogatása

85,0 85,01 Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása 1,7372,6 320,1

2,02,035 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 4,4113,7

2 129,0 2 129,039 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 36,92 162,1 2 119,6

180,0 180,046 Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok 43,383,4 229,6

34 313,5 34 313,547 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 434,034 391,2 34 162,5

26,3 26,348 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 6,52 179,0 1 997,5

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

4 000,0 4 000,01 Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis

22,0 22,03 Emlékpont Központ támogatása 0,322,0 22,0

12 834,4 12 834,47 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása 11 030,4 11 373,5

3 500,0 3 500,08 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása 1 543,2 1 600,0

2 478,5 2 478,59 A Budai Vigadó felújításának támogatása

10 Makovecz Imre Alap 7 000,0

161,9 161,911 Bartók Év 683,3 683,6

12 Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új 
épületének beruházása, Lakitelek

138,3 138,3

1 020,5 1 020,551 Fejezeti általános tartalék

52 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja 118,51 396,5 1 400,0

4 896,4 4 896,454 Nemzeti Együttműködési Alap 142,85 393,6 4 602,6

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési 
intézmények, kulturális programok)



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 207. szám

 
33281

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XX

2 891,5 2 891,51 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 7,82 913,1 2 891,5

2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása

3 100,0 3 100,01 Hittanoktatás támogatása 3 100,0 3 100,0

8 844,0 8 844,03 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 10 156,7 10 058,6

17 580,0 17 580,04 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 17 914,8 17 580,0

5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások

1 930,0 1 930,01 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
jövedelempótléka - Bevett egyházak

1 930,0 1 930,0

420,0 420,04 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon 
túli egyház és annak belső egyházi jogi személye

0,3420,0 420,0

1 400,0 1 400,07 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 0,31 417,8 1 400,0

1 870,0 1 870,09 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 582,3127 016,9 126 125,6

2 623,0 2 623,010 Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok 1 933,0 3 023,0

2 400,0 2 400,011 A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális 
fejlesztése

2 400,0 2 400,0

121,2 121,212 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása 0,4218,6 165,2

300,0 300,013 Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása 300,0 300,0

1 720,0 1 720,014 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése 507,2 505,4

200,0 200,021 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása 226,6 200,0

550,0 550,022 Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása 56,1505,7 417,2

1 459,4 1 459,456 Nemzetiségi támogatások 20,91 434,3 1 365,4

57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

55,2 55,21 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 55,2 55,2

62,9 62,92 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 62,9 62,9

178,0 178,03 Országos Horvát Önkormányzat és Média 178,0 178,0

256,9 256,94 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 256,9 256,9

107,5 107,55 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 107,5 107,5

361,2 361,26 Országos Roma Önkormányzat és Média 361,2 361,2

72,0 72,07 Országos Lengyel Önkormányzat és Média 72,0 72,0

52,5 52,58 Országos Örmény Önkormányzat és Média 52,5 52,5

151,0 151,09 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 151,0 151,0

80,0 80,010 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 80,0 80,0
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100,7 100,711 Szerb Országos Önkormányzat és Média 100,7 100,7

59,6 59,612 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 59,6 59,6

62,2 62,213 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 62,2 62,2

58 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

50,8 50,81 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 50,8 50,8

19,5 19,52 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 
támogatása

19,5 19,5

104,4 104,43 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 104,4 104,4

178,0 178,04 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 
támogatása

178,0 178,0

40,8 40,85 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 
támogatása

40,8 40,8

165,9 165,96 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 165,9 165,9

30,8 30,87 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 30,8 30,8

27,0 27,08 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 27,0 27,0

159,5 159,59 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 159,5 159,5

58,4 58,410 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 58,4 58,4

69,2 69,211 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 69,2 69,2

13,5 13,512 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 13,5 13,5

14,5 14,513 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,5 14,5

14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 0,5

59 Társadalmi felzárkózást segítő programok

52,3 52,34 Roma kultúra támogatása 1,955,5 50,6

436,5 436,55 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, 
szakkollégiumok

3,92 444,4 2 271,5

29,7 29,76 Felzárkózás-politika koordinációja 63,8 12,0

1 048,9 1 048,97 Roma ösztöndíj programok 44,1504,9 728,8

9 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések 3,713,2

79,2 79,210 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ 78,9 78,9

1 282,4 1 282,460 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 0,51 318,8 1 278,5

61 Civil és non-profit szervezetek támogatása 273,4 262,6

62 Nemzeti Civil Alapprogram 26,318,7
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7 797,9 7 797,963 Fejezeti stabilitási tartalék

1 508 247,91 508 247,91 508 247,91 508 247,9914 134,0914 134,0914 134,0914 134,02 422 381,92 422 381,92 422 381,92 422 381,91 -  20. cím összesen: 1 686 301,61 686 301,61 686 301,61 686 301,61 547 106,61 547 106,61 547 106,61 547 106,62 833 662,32 833 662,32 833 662,32 833 662,3

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap21

1 Családi támogatások

319 720,51 Családi pótlék 1 007,5316 950,1

5 047,02 Anyasági támogatás 0,95 861,6

63 564,33 Gyermekgondozási segély 155,662 862,1

12 429,74 Gyermeknevelési támogatás 34,911 502,8

1 303,95 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 1,12 297,9

5 189,96 Életkezdési támogatás 5 834,0

6 078,97 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 4 631,5

1 630,88 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 358,51 520,9

2 Korhatár alatti ellátások

79 502,61 Szolgálati járandóság 78 014,4

33 415,22 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék 2,635 267,5

3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

9 241,91 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 8 501,8

2 223,12 Mezőgazdasági járadék 1 970,2

34 419,43 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 38,434 036,0

13 387,54 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 2,213 556,7

2 895,45 Házastársi pótlék 2 970,8

42,06 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 38,1

331,37 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 2,0338,8

70 587,48 Járási szociális feladatok ellátása 142,264 707,5

4 Különféle jogcímen adott térítések

15 889,71 Közgyógyellátás 14 165,9

5 400,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 400,0

1 747,54 Folyósított ellátások utáni térítés 1 747,5

684 048,0684 048,0684 048,0684 048,021. cím összesen: 1 745,91 745,91 745,91 745,9672 176,1672 176,1672 176,1672 176,1
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XX

3 137,0Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása22 3 111,0

250,0Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása26
1,0Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel27

1,01,01,01,03 387,03 387,03 387,03 387,022 -  27. cím összesen: 3 111,03 111,03 111,03 111,0

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások28

1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek

1 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek

2,01 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek 16,5

2,02 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek 0,9

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

1 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások

1,01 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

1,02 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok 
tőkeemelése

1,03 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó 
társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

1 508 247,91 508 247,91 508 247,91 508 247,9914 139,0914 139,0914 139,0914 139,03 109 819,93 109 819,93 109 819,93 109 819,9Összesen: 1 686 301,61 686 301,61 686 301,61 686 301,61 548 869,91 548 869,91 548 869,91 548 869,93 508 949,43 508 949,43 508 949,43 508 949,4

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Miniszterelnöki Kabinetiroda1 50,9 2 866,2

Működési költségvetés1
Személyi juttatások1 1 755,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 510,9

Dologi kiadások3 644,0

Egyéb működési célú kiadások5 146,2

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 12,3

434,7Nemzeti Kommunikációs Hivatal2 27,3 418,3

Működési költségvetés1
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XXI

218,3Személyi juttatások1 136,7

59,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 37,8

137,1Dologi kiadások3 798,6

Egyéb működési célú kiadások5 565,9

Felhalmozási költségvetés2
20,0Beruházások6 10,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 12,5

Fejezeti kezelésű előirányzatok20

1 Célelőirányzatok

500,0 500,01 Kormányfői protokoll 6,090,7 150,0

7 390,0 7 390,02 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 0,58 921,0 8 205,9

2 600,0 2 600,03 Konzultációk kiadásai 156,43 112,4 3 045,6

612,4 612,44 A Magyar Foundation of North America támogatása 22,5612,4 612,4

200,0 200,05 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges 
hozzájárulás

16,3383,7 367,4

1 500,0 1 500,06 Fejezeti általános tartalék 10,2

1 800,0 1 800,07 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 917,8 2 454,8

8 Tihanyi Alapítvány támogatása 300,0 300,0

10 A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok 0,2

15 037,115 037,115 037,115 037,115 037,115 037,115 037,115 037,11 -  20. cím összesen: 18 420,818 420,818 420,818 420,8279,9279,9279,9279,918 978,318 978,318 978,318 978,3

15 037,115 037,115 037,115 037,115 037,115 037,115 037,115 037,1Összesen: 18 420,818 420,818 420,818 420,8279,9279,9279,9279,918 978,318 978,318 978,318 978,3

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

49,6 2 108,5Gazdasági Versenyhivatal igazgatása1 364,5 2 260,3

Működési költségvetés1
1 064,2Személyi juttatások1 1 244,5

295,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 356,0

638,5Dologi kiadások3 563,3

33,0Egyéb működési célú kiadások5 411,7

Felhalmozási költségvetés2
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XXX

127,0Beruházások6 78,4

Felújítások7 27,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 16,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok2
29,2167,0 137,81 OECD ROK

45,8 45,82 Fejezeti tartalék 45,8 45,8

2 292,12 292,12 292,12 292,178,878,878,878,82 370,92 370,92 370,92 370,9Összesen: 2 306,12 306,12 306,12 306,1364,5364,5364,5364,52 743,42 743,42 743,42 743,4

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

899,9 11 695,6Központi Statisztikai Hivatal1 1 436,5 11 699,5

Működési költségvetés1
7 531,0Személyi juttatások1 6 384,3

2 029,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 766,9

2 354,8Dologi kiadások3 2 540,5

20,3Egyéb működési célú kiadások5 5,4

Felhalmozási költségvetés2
607,0Beruházások6 960,8

20,0Felújítások7 162,0

33,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 12,1

5,0 185,2KSH Könyvtár4 11,9 216,9

Működési költségvetés1
125,4Személyi juttatások1 135,7

33,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 36,3

31,8Dologi kiadások3 51,8

Egyéb működési célú kiadások5 0,1

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 0,3

Felújítások7 3,8

37,7 123,5KSH Népességtudományi Kutató Intézet5 15,2 150,3

Működési költségvetés1
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XXXI

104,2Személyi juttatások1 125,7

28,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 35,9

28,8Dologi kiadások3 49,1

Egyéb működési célú kiadások5 0,5

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 12,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok6
483,4 483,41 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása 442,3 483,4

126,1 126,12 Fejezeti stabilitási tartalék

12 613,812 613,812 613,812 613,8942,6942,6942,6942,613 556,413 556,413 556,413 556,4Összesen: 12 550,112 550,112 550,112 550,11 463,61 463,61 463,61 463,612 725,612 725,612 725,612 725,6

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

7 084,3Magyar Tudományos Akadémia1
Működési költségvetés1

5 595,7Személyi juttatások1
1 448,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

5,1Dologi kiadások3
35,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4

39,2 1 572,1MTA Titkárság Igazgatása2 239,3 8 718,1

Működési költségvetés1
968,6Személyi juttatások1 6 625,3

243,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 745,2

356,7Dologi kiadások3 342,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai4 41,8

3,0Egyéb működési célú kiadások5 0,1

Felhalmozási költségvetés2
25,0Beruházások6 21,0

15,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8 2,0

MTA Könyvtár és Információs Központ3
218,9 534,71 MTA Könyvtár és Információs Központ 4 058,2 733,6
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XXXIII

Működési költségvetés1
401,8Személyi juttatások1 436,8

102,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 122,6

228,4Dologi kiadások3 4 045,0

3,0Egyéb működési célú kiadások5 10,7

Felhalmozási költségvetés2
18,0Beruházások6 118,7

Felújítások7 5,2

16 033,8 14 294,3MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek4 44 384,0 21 751,5

Működési költségvetés1
15 482,5Személyi juttatások1 17 346,6

4 196,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 4 872,9

8 833,8Dologi kiadások3 10 984,1

117,0Egyéb működési célú kiadások5 587,1

Felhalmozási költségvetés2
1 576,2Beruházások6 5 832,6

103,6Felújítások7 1 064,2

18,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8 31,2

1 394,0 2 691,6MTA Támogatott Kutatóhelyek5 1 969,3 4 868,6

Működési költségvetés1
2 551,8Személyi juttatások1 3 424,9

655,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 974,7

707,2Dologi kiadások3 1 567,0

Egyéb működési célú kiadások5 36,7

Felhalmozási költségvetés2
171,6Beruházások6 397,6

MTA egyéb intézmények6
796,9 701,21 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 5 775,0 978,6

Működési költségvetés1
376,7Személyi juttatások1 469,2

101,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 135,3
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név

Jog-
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csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XXXIII

976,7Dologi kiadások3 1 786,9

Egyéb működési célú kiadások5 100,0

Felhalmozási költségvetés2
43,3Beruházások6 3 358,2

Felújítások7 235,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 9,8

253,2 207,22 MTA Jóléti intézmények 222,6 289,1

Működési költségvetés1
203,6Személyi juttatások1 190,5

65,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 54,6

190,3Dologi kiadások3 175,3

Felhalmozási költségvetés2
1,0Beruházások6 8,2

Felújítások7 60,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 4,6

64,1 149,73 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 61,4 208,6

Működési költségvetés1
111,7Személyi juttatások1 115,1

30,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 35,5

71,9Dologi kiadások3 59,3

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 8,8

Felújítások7 23,8

1,5 19,74 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 21,3

Működési költségvetés1
9,1Személyi juttatások1 10,1

2,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 2,9

9,7Dologi kiadások3 6,4

Felhalmozási költségvetés2
Beruházások6 0,2

Fejezeti kezelésű előirányzatok7
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XXXIII

80,9 80,91 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy 
Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)

80,9 80,9

56,6 56,62 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása 0,465,4 64,1

178,4 178,43 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 2,4163,5 173,8

1 076,9 1 076,94 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 37,254,6

1 742,0 1 742,05 Infrastruktúra fejlesztés 88,995,3

3 638,1 3 638,16 Lendület Program 4,3

898,3 898,37 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 9,920,4

170,0 170,08 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 19,6106,3 76,0

845,0 845,09 Posztdoktori pályázatok támogatása 15,629,1

428,4 428,410 Szakmai feladatok teljesítése 141,3195,2 3,6

300,0 300,011 Kiválósági központok támogatása

723,8 723,812 Központi kezelésű felújítások 18,437,9

13 MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása 4 697,1

500,0 500,014 MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése 331,4

400,0 400,015 MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpont 258,2

38 293,238 293,238 293,238 293,218 801,618 801,618 801,618 801,657 094,857 094,857 094,857 094,8Összesen: 38 557,438 557,438 557,438 557,457 043,557 043,557 043,557 043,573 036,573 036,573 036,573 036,5

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

MMA Titkársága1
1 550,31 MMA Titkárság Igazgatása 220,1 3 665,4

Működési költségvetés1
588,7Személyi juttatások1 811,4

166,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 180,8

659,5Dologi kiadások3 1 052,6

Egyéb működési célú kiadások5 1,2

Felhalmozási költségvetés2
136,0Beruházások6 1 448,5

2 501,72 MMA köztestületi feladatok 0,1 1 540,6

Működési költségvetés1
1 814,0Személyi juttatások1 1 259,6
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név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
XXXIV

341,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 208,7

346,5Dologi kiadások3 158,7

Egyéb működési célú kiadások5 0,3

Felhalmozási költségvetés2
Egyéb felhalmozási célú kiadások8 45,9

174,4MMA Kutatóintézet3 1,8 155,5

Működési költségvetés1
95,3Személyi juttatások1 52,5

27,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 15,4

31,9Dologi kiadások3 45,2

Felhalmozási költségvetés2
20,0Beruházások6 10,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 0,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok4
105,0 105,01 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 94,5 93,5

188,0 188,02 Magyar Művészetek Háza programok 4,7202,9 119,6

15,0 15,03 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 3,7 3,7

55,0 55,06 Kutatási tevékenység támogatása 1,87,3 5,5

200,0 200,07 Pályázati alapok 109,2 99,1

13,0 13,08 Pesti Vigadó művészeti programok

10 Fejezeti tartalék 39,4

610,0 610,011 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 893,3 906,4

143,2 143,212 Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet épületének felújítása és kialakítása

80,0 80,013 Nemzeti Szalon programjai 56,6 56,6

1 000,0 1 000,014 MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója

20 Makovecz Emlékközpont 400,0

6 635,66 635,66 635,66 635,66 635,66 635,66 635,66 635,6Összesen: 7 045,97 045,97 045,97 045,9228,5228,5228,5228,56 697,96 697,96 697,96 697,9

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS 
HIVATAL

2 586,4 1 729,1NKFI Hivatal1 2 702,9 1 325,9
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Működési költségvetés1
1 861,3Személyi juttatások1 1 410,7

498,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 423,3

1 876,8Dologi kiadások3 915,8

14,1Egyéb működési célú kiadások5 2 447,9

Felhalmozási költségvetés2
65,0Beruházások6 29,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok2
498,92 662,2 2 163,31 Nemzetközi tagdíjak 532,42 982,2 2 449,8

39,7 39,73 Fejezeti stabilitási tartalék

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

1 300,0

3 932,13 932,13 932,13 932,13 085,33 085,33 085,33 085,37 017,47 017,47 017,47 017,4Összesen: 3 775,73 775,73 775,73 775,74 535,34 535,34 535,34 535,38 209,68 209,68 209,68 209,6

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai1

1 Devizahitelek kamatelszámolásai

1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek 
kamatelszámolásai

19 871,22 EBB hitelek kamatelszámolásai 19 813,9

2 494,24 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 2 492,7

162,07 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 167,2

11 769,09 EB/IMF hitelek kamatelszámolásai 12 282,5

12 Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai 74,5

3 095,914 Egyéb devizahitelek kamatkiadásai 279,2

1 560,02 Belföldi devizahitelek kamata 966,7

2 Devizakötvények kamatelszámolásai

1 Külföld felé

1 242,8235 831,11 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 367,5236 757,8

43,45 Devizaszámla kamatelszámolásai -1 510,5

110,96 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai
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4 M2M-tel kapcsolatos kamatok -1 398,1

5 Rövid lejáratú deviza swap kamatkiadás 0,4

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai2

1 Forinthitelek kamatelszámolásai

2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai

28 425,518 EBB forint hitelek kamatelszámolásai 23 592,0

395,019 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 310,3

43,220 MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata

2 847,821 Az önkormányzatoktól átvállalt forint hitelek kamatkiadásai

2 Államkötvények kamatelszámolása

1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

59 130,9668 234,91 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 141 541,8741 273,0

2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

62,51 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 52,4

68,42 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 66,6

2 027,74 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények 
kamatelszámolásai

419,2

3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai

21 492,01 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 2 391,114 001,6

49 603,52 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 112,367 063,4

13 499,94 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 5 687,4

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai3

1 Jutalékok és egyéb költségek

1 Deviza elszámolások

3 275,11 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 5,42 271,5

2 Bankművelettel kapcsolatos költségek 2,7

25 433,92 Forint elszámolások 7,442 285,4

1 700,02 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 1 436,2

1 127,73 Adósságkezelés költségei 1 127,7

73 917,073 917,073 917,073 917,01 079 631,51 079 631,51 079 631,51 079 631,5Összesen: 148 602,4148 602,4148 602,4148 602,41 165 338,81 165 338,81 165 338,81 165 338,8
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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Vállalkozások költségvetési befizetései1
689 911,81 Társasági adó 683 095,2

6 300,03 Hitelintézeti járadék 5 072,4

79 200,04 Pénzügyi szervezetek különadója 73 197,7

27 700,05 Cégautóadó 32 022,3

75 200,06 Egyszerűsített vállalkozói adó 81 138,4

31 500,07 Bányajáradék 27 636,8

41 200,08 Játékadó 25 022,4

9 Ökoadó

16 700,01 Energiaadó 18 176,3

5 300,02 Környezetterhelési díj 5 068,9

26 000,010 Egyéb befizetések 18 782,61 443,9

41 300,011 Energiaellátók jövedelemadója 46 218,1

65 500,012 Rehabilitációs hozzájárulás 70 330,6

13 Egyes ágazatokat terhelő különadó 870,2

70 100,014 Kisadózók tételes adója 69 896,5

13 800,015 Kisvállalati adó 13 569,9

52 200,016 Közműadó 55 032,3

17 Korkedvezmény-biztosítási járulék 42,6

10 900,018 Reklámadó 12 640,1

Fogyasztáshoz kapcsolt adók2
3 388 850,01 Általános forgalmi adó 3 290 293,4

984 450,02 Jövedéki adó 1 011 805,5

20 700,03 Regisztrációs adó 23 646,7

56 000,04 Távközlési adó 53 244,5

200 900,05 Pénzügyi tranzakciós illeték 199 101,8

30 000,06 Biztosítási adó 32 355,3

Lakosság költségvetési befizetései3
1 694 475,01 Személyi jövedelemadó 1 717 647,0
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2 000,02 Egyéb lakossági adók 2 280,4

148 601,04 Lakossági illetékek 157 716,6

45 500,05 Gépjárműadó 43 869,0

900,06 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek 
különadója

797,7

7 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 31,7

Egyéb költségvetési bevételek4

1 Vegyes bevételek

4 366,08 Egyéb vegyes bevételek 62 904,90,1

3 474,09 Kezesség-visszatérülés 3 583,7

2 Központosított bevételek

27 542,51 Bírságbevételek 40 450,9

63 389,02 Termékdíjak 72 685,925,0

17 491,83 Egyéb központosított bevételek 20 543,5

140 500,04 Megtett úttal arányos útdíj 155 282,3

8 000,05 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 9 079,2

47 000,06 Időalapú útdíj (HD) 58 218,8

Költségvetési befizetések5
25 559,91 Központi költségvetési szervek 27 284,4

2 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések

1 Központi költségvetési szervek 96,8

8 004,03 Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések 5 954,0

17 000,04 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése 17 000,0

3 000,05 Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése 3 000,0

6 Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának befizetése 22,0

4 560,17 Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése 4 560,1

9 Önkormányzatok befizetései 9 386,0

Egyéb uniós bevételek7
10 600,02 Vámbeszedési költség megtérítése 12 943,8

168,33 Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 217,0

4 Uniós támogatások utólagos megtérülése
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4 557,54 Kohéziós Alap 7 248,1

500,05 Strukturális Alapok 336 755,4

Tőke követelések visszatérülése8
35,91 Kormányhitelek visszatérülése 37,5

207,02 Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése

1 272,0Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása28 514,8

Lakástámogatások29
154 000,01 Egyéb lakástámogatások 148 152,8

104 000,0Szociálpolitikai menetdíj támogatás31 97 888,2

Egyéb költségvetési kiadások32

1 Vegyes kiadások

3 200,04 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 1 263,5

1,05 Szanálással kapcsolatos kiadások

6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 42,8

7 Védelmi felkészítés előirányzatai

497,01 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai

1 200,02 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása

4 302,411 Egyéb vegyes kiadások 0,44 328,2

8 100,012 1% SZJA közcélú felhasználása 8 579,1

35,019 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 70,6

1,021 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések

1 700,022 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1 791,5

24 Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja 1,9

2 000,025 Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások

5,026 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 0,12,6

40,027 Fuvarozók kamattámogatása 10,5

1 000,028 Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő 
finanszírozása

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése33
500,03 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség

6 500,04 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 3 572,6
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15 447,85 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 6 363,1

1 700,07 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettség

1 102,2

150,010 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési 
kötelezettség

98,0

10,013 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 20,7

2 500,014 A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 1 122,6

383,315 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési 
kötelezettség

126,7

30,016 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 11,5

300,017 Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési 
kötelezettség

10,019 Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 0,1

100,020 E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési 
kötelezettség

Kormányzati rendkívüli kiadások34

2 Pénzbeli kárpótlás

1 297,31 Pénzbeli kárpótlás 1 218,4

2 364,62 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás 2,42 345,1

59,63 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 59,6

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz35

1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

1 2016. évi kompenzáció 46,6

7 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 7,5

2 Egészségbiztosítási Alap támogatása

2 2016. évi kompenzáció 28,4

374 464,04 Járulék címen átadott pénzeszköz 374 464,0

6 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 26,1

35 103,69 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 35 103,6

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai36

1 Nemzetközi tagdíjak

910,31 IBRD alaptőkeemelés 929,1

1 381,52 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 1 410,0
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3,73 CEB tagdíj 2,6

30,34 Bruegel tagdíj 30,9

3 042,07 NBB alaptőke hozzájárulás 3 089,2

5 526,08 AIIB alaptőke hozzájárulás

2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

1 526,01 IDA alaptőke-hozzájárulás 706,8

45,02 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 18,0

38,03 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz

101,34 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz

5 Hozzájárulás a CEB Migrációs és Menekült Alapjához 30,9

40,03 Egyéb kiadások 36,3

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez37
37 730,21 ÁFA alapú hozzájárulás 41 671,4

238 615,92 GNI alapú hozzájárulás 231 362,8

21 153,03 Brit korrekció 22 296,0

2 402,04 Ausztria, Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés

14 947,95 Egyéb

1,7Követeléskezelés költségei41 0,1

Alapok támogatása42

1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása

79 785,01 Költségvetési támogatás 31 023,3

52 884,92 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak 52 884,9

12 157,52 Bethlen Gábor Alap támogatása 59 245,8

4 724,43 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 4 136,6

5,34 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 5,3

7 686,05 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása 7 686,0

1,06 Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja támogatása 1,0

8 211 143,88 211 143,88 211 143,88 211 143,81 207 012,51 207 012,51 207 012,51 207 012,5Összesen: 8 616 989,98 616 989,98 616 989,98 616 989,91 147 269,51 147 269,51 147 269,51 147 269,5

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK
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XLIII

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek1

1 Értékesítési bevételek

12 500,01 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 13 709,6

70,02 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 1 002,1

3 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

21 998,81 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele 19 744,7

82,92 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 85,1

19,04 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele 613,4

6 Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek 896,6

2 Hasznosítási bevételek

1 Bérleti díjak

554,43 Egyéb bérleti díj 1 574,0

2 451,04 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja 2 756,6

2 533,02 Vagyonkezelői díj 2 412,5

31 107,03 Osztalékbevételek 36 860,4

4 Koncessziós díjak

4 233,81 Szerencsejáték koncessziós díj 4 262,5

229,52 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 447,8

2 500,03 Bányakoncessziós díj 2 864,8

940,04 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 1 072,7

3 Egyéb bevételek

133 000,01 Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek

5 900,02 Vegyes bevételek 7 613,5

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások2

1 Felhalmozási jellegű kiadások

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

25 500,01 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan 
beruházások

24 697,7

16 121,42 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 31 982,4

30 522,74 A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai

25 751,1

1 800,05 Budapesti konferencia-központ megvalósítása 63,6
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1 389,96 A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó 
beruházások megvalósítása

178,6

7 Dagály Strandfürdő felújítása 203,1

1 500,02 Egyéb eszközök vásárlása 171,6

4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

11 000,01 Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés 81 463,3

1 000,03 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 1 000,0

650,05 A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával 
kapcsolatos kiadások

650,0

4 650,07 Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 59,4

1 500,08 Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások 28,7

450,09 A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ 
létrehozásával kapcsolatos kiadások

10 Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer fejlesztése 1 593,0

11 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 1 400,0

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

4 500,01 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 3 915,1

2 500,02 Ingatlanok őrzése 2 275,2

1 300,03 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása 1 300,0

1 500,03 Egyéb vagyonkezelési kiadások 1 735,4

4 Állami tulajdonú társaságok támogatása

16 200,01 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 16 965,0

5 100,02 A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása 5 100,0

3 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások

2,01 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések

2,02 Kezesi felelősségből eredő kifizetések

2,03 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések

10 500,05 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok 
finanszírozása

10 355,2

850,06 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 51,8

7,07 Egyéb szerződéses kötelezettségek
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8 Egyéb jogszabályból eredő kiadások

1 450,01 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 1 092,6

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

500,01 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai 191,8

1 500,02 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 2 007,7

40,02 Eljárási költségek 39,4

3 A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása

7 200,01 Az MNV Zrt. működésének támogatása 7 211,0

9 407,24 Átváltoztatható kötvény kamatfizetése 9 532,4

1 500,05 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 1 499,4

1 900,07 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével 
kapcsolatos egyéb kiadások

2 330,0

8 500,05 Fejezeti tartalék

875,16 Tulajdonosi kölcsönök elszámolása 630,0

1 000,08 ÁFA elszámolás 15 018,2

218 119,4218 119,4218 119,4218 119,4172 419,3172 419,3172 419,3172 419,3Összesen: 95 916,395 916,395 916,395 916,3250 492,7250 492,7250 492,7250 492,7

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 
ÉS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek1

1 Értékesítési bevételek

1 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek

1 450,01 Termőföld értékesítésből származó bevételek 100 938,3

10,03 Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek

2 Hasznosítási bevételek

10 000,01 Haszonbérleti díj 6 702,7

300,03 Egyéb bevételek 600,0

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások2

1 Felhalmozási jellegű kiadások

1 Ingatlan vásárlás
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2 500,01 Termőföld vásárlás 2 410,5

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

9 900,01 Életjáradék termőföldért 10 021,4

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

517,01 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 465,3

1 760,03 Egyéb vagyonkezelési kiadások 1 896,6

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

800,01 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 752,0

450,02 Eljárási költségek, díjak 145,8

750,03 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 750,0

1 308,74 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 2 202,4

33,05 Bírósági döntésből eredő kiadások 266,9

950,04 Fejezeti tartalék

11 760,011 760,011 760,011 760,018 968,718 968,718 968,718 968,7Összesen: 108 241,0108 241,0108 241,0108 241,018 910,918 910,918 910,918 910,9

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP

44 525,0Hazai innováció támogatása1 51 877,5

6 069,7A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása2 3 899,3

17 000,0Befizetés a központi költségvetésbe3 17 000,0

2 576,4Alapkezelőnek átadott pénzeszköz4 2 576,4

8 037,7Kutatási témapályázatok támogatása6 7 828,0

624,5Fejezeti stabilitási tartalék7 624,5

70 600,0Innovációs járulék19 65 596,9

1 165,6Egyéb bevételek20 2 392,3

7 686,0Költségvetési támogatás23 7 686,0

79 451,679 451,679 451,679 451,678 833,378 833,378 833,378 833,3Összesen: 75 675,275 675,275 675,275 675,283 805,783 805,783 805,783 805,7

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

Aktív támogatások1
16 172,01 Foglalkoztatási és képzési támogatások 27 503,9
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16 819,0Szakképzési és felnőttképzési támogatások2 27 872,0

Passzív kiadások4
47 000,01 Álláskeresési ellátások 53 454,1

4 950,0Bérgarancia kifizetések5 3 994,3

3 283,4Működtetési célú kifizetések6 2 899,3

340 000,0Start-munkaprogram8 267 965,7

EU-s elő- és társfinanszírozás14
54,51 TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások 79,5

3 808,73 Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 3 808,7

54 700,04 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása 50 101,3

389,5Fejezeti stabilitási tartalék15 389,5

51 700,0Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése25 46 365,0

Egyéb bevétel26
1 000,01 Területi egyéb bevétel 1 839,5

1 000,02 Központi egyéb bevétel 1 745,6

800,03 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 2 169,2

59 996,1Szakképzési hozzájárulás31 70 327,6

1 000,0Bérgarancia támogatás törlesztése33 424,6

150 476,4Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot 
megillető hányada

35 155 369,2

79 785,0Költségvetési támogatás36 31 023,3

68 100,0Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada38 68 605,5

52 884,9Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás39 52 884,9

466 742,4466 742,4466 742,4466 742,4487 177,1487 177,1487 177,1487 177,1Összesen: 430 754,4430 754,4430 754,4430 754,4438 068,3438 068,3438 068,3438 068,3

LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA

1,0Költségvetési támogatás1 1,0

Befizetés a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjába2 7 432,5

1,0Működési kiadások3 22,8

Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott 
vagyoni hozzájárulás

4 7 432,5
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Egyéb kiadás5 22,0

1,01,01,01,01,01,01,01,0Összesen: 7 433,57 433,57 433,57 433,57 477,37 477,37 477,37 477,3

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Költségvetési támogatás2
12 157,53 Eseti támogatás 59 245,8

Egyéb bevétel3 3 751,7

Alapból nyújtott támogatások4
4 820,01 Oktatás-nevelési támogatás 4 285,0

216,03 Magyarság Háza program támogatása 239,0

4 126,35 Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása 4 126,3

2 071,16 Egyéb támogatások 53 282,2

810,0Alapkezelő működési költségei5 947,9

114,1Fejezeti stabilitási tartalék6
Egyéb kiadások7 7,6

12 157,512 157,512 157,512 157,512 157,512 157,512 157,512 157,5Összesen: 62 997,562 997,562 997,562 997,562 888,062 888,062 888,062 888,0

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése1
2 875,41 Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása 2 675,4

849,52 Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási 
munkái és biztonságnövelő programja

649,5

400,0Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása2 400,0

2 140,0Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása3 2 140,0

Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése4
33,91 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése

5 559,3RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai5 5 559,3

1 171,6Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása6 1 171,6

143,9Alapkezelőnek működési célra7 143,9

134,4Fejezeti stabilitási tartalék10 134,4
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Nukleáris létesítmények befizetései15
21 294,11 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése 21 294,1

6,7Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése16 3,2

4 724,4Költségvetési támogatás18 4 136,6

Egyéb bevételek19 1 340,0

26 025,226 025,226 025,226 025,213 308,013 308,013 308,013 308,0Összesen: 26 773,926 773,926 773,926 773,912 874,112 874,112 874,112 874,1

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

2 900,0Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének 
támogatása

1 3 216,0

1 600,0Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel 
támogatása

2 2 310,4

1 791,0Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása3 2 494,6

710,0Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása4 675,3

7,0Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása5 60,3

600,0Épített örökség, építőművészet támogatása6 421,0

808,5Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek 
támogatása

7 1 199,3

30,0Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás8 59,4

15,0Nemzetközi tagdíjak9 16,0

965,0Működési kiadások10 1 018,4

Egyéb kiadás11 45,4

237,4Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása13 220,3

93,5Fejezeti stabilitási tartalék14 93,5

250,0Egyéb bevételek22 540,5

9 900,0Játékadó NKA-t megillető része24 9 353,1

100,0Kulturális adó26 171,6

600,0Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések27 2 204,5

10 850,010 850,010 850,010 850,09 757,49 757,49 757,49 757,4Összesen: 12 269,712 269,712 269,712 269,711 829,911 829,911 829,911 829,9
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
LXVIII

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI 
KÁRTALANÍTÁSI ALAP

4,9Rendszeres befizetés1 3,9

5,3Költségvetési támogatás3 5,3

9,0Működési kiadások6 9,0

1,0Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése7 0,2

0,1Fejezeti stabilitási tartalék8
Egyéb kiadások9 39,4

10,210,210,210,210,110,110,110,1Összesen: 9,29,29,29,248,648,648,648,6

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek1
2 014 716,11 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói 

nyugdíjbiztosítási járulék
2 018 507,8

2 Biztosítotti nyugdíjjárulék

1 015 817,91 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 1 036 876,9

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások

1 115,62 Megállapodás alapján fizetők járulékai 844,0

11 875,85 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 14 180,6

11 265,95 Késedelmi pótlék, bírság 9 121,8

7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

2 540,03 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 5 511,8

Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások2

1 Nyugellátások

1 Öregségi nyugdíj

2 473 190,21 Korhatár felettiek öregségi nyugdíja 2 477 827,7

195 496,42 Nők korhatár alatti nyugellátása 205 316,4

3 Hozzátartozói nyugellátás

34 402,41 Árvaellátás 32 565,8

338 093,82 Özvegyi nyugellátás 337 290,6

4 Egyösszegű méltányossági kifizetések
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
LXXI

500,02 Egyszeri segély 532,0

4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai

4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások

4 597,42 Postaköltség 4 250,6

1 993,73 Egyéb kiadások 1 626,3

Vagyongazdálkodás3
1,01,01 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 11,3

Egyéb befizetések4
4 560,11 Költségvetési befizetések 4 560,1

3 057 332,33 057 332,33 057 332,33 057 332,33 052 835,03 052 835,03 052 835,03 052 835,01 -  4. cím összesen: 3 085 054,23 085 054,23 085 054,23 085 054,23 063 969,53 063 969,53 063 969,53 063 969,5

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv5
1 955,0 9 057,41 Központi hivatali szerv 4 460,3 9 057,4

Működési költségvetés1
5 652,4Személyi juttatások1 5 700,0

1 577,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 617,5

3 594,0Dologi kiadások3 4 823,3

7,2Egyéb működési célú kiadások5 69,0

Felhalmozási költségvetés2
181,1Beruházások6 559,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 3,8

9 057,49 057,49 057,49 057,41 955,01 955,01 955,01 955,011 012,411 012,411 012,411 012,45. cím összesen: 9 057,49 057,49 057,49 057,44 460,34 460,34 460,34 460,312 773,312 773,312 773,312 773,3

9 057,49 057,49 057,49 057,43 059 287,33 059 287,33 059 287,33 059 287,33 063 847,43 063 847,43 063 847,43 063 847,4Összesen: 9 057,49 057,49 057,49 057,43 089 514,53 089 514,53 089 514,53 089 514,53 076 742,83 076 742,83 076 742,83 076 742,8

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek1
521 849,11 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói 

egészségbiztosítási járulék
535 297,4

677 394,72 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 698 957,2

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
LXXII

28 772,41 Egészségügyi szolgáltatási járulék 29 882,8

307,22 Megállapodás alapján fizetők járulékai 349,1

19 235,44 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 22 946,6

150,05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 216,3

164 190,14 Egészségügyi hozzájárulás 187 316,2

5 079,15 Késedelmi pótlék, bírság 4 294,0

6 Költségvetési hozzájárulások

5 400,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 5 400,0

374 464,06 Járulék címen átvett pénzeszköz 374 464,0

35 103,610 Tervezett pénzeszköz-átvétel 35 103,6

7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

525,01 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 549,7

5 200,02 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 6 405,7

1 320,83 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 2 619,4

7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései

7 000,01 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 17 805,3

51 000,02 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói 
befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek

53 767,7

8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése

2 180,01 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 5 689,0

2,02 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 0,2

11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése

150,01 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos 
ellenőrzésekből eredő visszafizetések

88,0

300,02 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 215,1

25 354,012 Baleseti adó 32 488,0

26 772,613 Népegészségügyi termékadó 29 229,5

11 500,014 Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai2

2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

45 916,21 Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély 49 661,6

2 Táppénz
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
LXXII

65 166,91 Táppénz 75 992,8

3 552,72 Gyermekápolási táppénz 4 145,0

8 221,93 Baleseti táppénz 8 990,5

3 Betegséggel kapcsolatos segélyek

450,04 Egyszeri segély 449,7

808,54 Kártérítési járadék 801,5

8 331,25 Baleseti járadék 8 191,3

116 304,06 Gyermekgondozási díj 128 950,3

323 152,07 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 307 324,0

3 Természetbeni ellátások

1 Gyógyító-megelőző ellátás

107 047,51 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 117 044,9

22 448,22 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 24 550,5

25 946,83 Fogászati ellátás 27 945,9

6 196,95 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 196,9

23 171,18 Művesekezelés 23 171,1

4 596,89 Otthoni szakápolás 4 492,2

2 000,011 Működési költségelőleg

83 856,413 Célelőirányzatok 142 426,7

29 471,215 Mentés 30 255,1

21 304,717 Laboratóriumi ellátás 23 002,4

633 919,018 Összevont szakellátás 690 838,9

12 401,321 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

10 000,022 Alapellátás megújításának II. üteme

4 200,02 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 4 260,8

200,03 Anyatej-ellátás 89,4

4 Gyógyszertámogatás

231 400,01 Gyógyszertámogatás kiadásai 327 916,9

15 700,02 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 21 904,9

58 000,04 Gyógyszertámogatási céltartalék

5 Gyógyászati segédeszköz támogatás
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
LXXII

7 000,01 Kötszertámogatás 6 998,7

200,02 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 172,7

48 000,03 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 55 103,3

5 419,66 Utazási költségtérítés 5 289,4

7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai

10 673,01 Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül 12 746,4

234,02 Sürgősségi ellátás EGT-n kívül 239,7

100,03 Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése

224,04 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások 197,4

2 140,05 Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások 2 015,6

3 800,08 Természetbeni ellátások céltartaléka

4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

1 477,21 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 765,6

2 946,42 Postaköltség 2 847,1

762,03 Egyéb kiadások 1 375,6

10,05 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése

3 600,07 Gyógyszertárak juttatása 3 600,0

4 500,08 Gyógyszertárak szolgáltatási díja 4 500,0

Vagyongazdálkodás3
15,012,01 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 14,015,7

1 963 265,01 963 265,01 963 265,01 963 265,01 954 861,51 954 861,51 954 861,51 954 861,51 -  3. cím összesen: 2 043 098,82 043 098,82 043 098,82 043 098,82 125 470,52 125 470,52 125 470,52 125 470,5

Egészségbiztosítási költségvetési szervek5
424,6 8 420,21 Központi hivatali szerv 979,5 7 511,1

Működési költségvetés1
5 033,0Személyi juttatások1 4 582,0

1 269,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 1 326,3

2 150,9Dologi kiadások3 1 749,6

175,0Egyéb működési célú kiadások5 215,2

Felhalmozási költségvetés2
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2016. évi törvényi módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés
LXXII

216,7Beruházások6 238,3

Felújítások7 177,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások8 11,7

8 420,28 420,28 420,28 420,2424,6424,6424,6424,68 844,88 844,88 844,88 844,85. cím összesen: 7 511,17 511,17 511,17 511,1979,5979,5979,5979,58 300,98 300,98 300,98 300,9

8 420,28 420,28 420,28 420,21 963 689,61 963 689,61 963 689,61 963 689,61 963 706,31 963 706,31 963 706,31 963 706,3Összesen: 7 511,17 511,17 511,17 511,12 044 078,32 044 078,32 044 078,32 044 078,32 133 771,42 133 771,42 133 771,42 133 771,4

K I A D Á S I    F Ő Ö S S Z E G : 16 988 247,0

16 226 612,5B E V É T E L I    F Ő Ö S S Z E G : 

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE : -761 634,5

19 054 915,3

18 229 923,4

-824 991,9
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2. melléklet a 2017. évi … törvényhez

millió forintban

Sor- 
szám

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat
Módosított 
előirányzat

Teljesítés

1. A helyi önkormányzatok működésének általtános támogatása 154 094,9 152 544,7 152 522,1
1.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 146 040,3 144 745,6 144 741,0
1.2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 76,3 77,6 64,3
1.3 Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 2 000,0 2 000,0 2 000,0
1.4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 87,0 93,3 93,3
1.5 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 4 891,3 4 891,3 4 891,3
1.6 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 000,0 736,9 732,2
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 179 795,1 172 696,8 172 643,5

2.1
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 
segítők bértámogatása

148 539,8 143 649,3 143 642,5

2.2 Óvodaműködtetési támogatás 22 893,2 22 850,8 22 831,5
2.3 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 501,7 489,8 467,0
2.4 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2 500,0 2 500,8 2 500,8

2.5
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 
többletkiadásokhoz

5 360,4 3 206,1 3 201,7

3.
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

187 719,7 184 080,3 183 955,7

3.1 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 1 070,4 65,4 50,5
3.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 012,5 35 012,5 35 012,5
3.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 50 233,3 49 328,7 49 326,1

3.4
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, 
valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

22 325,8 22 272,0 22 267,5

3.5 Gyermekétkeztetés támogatása 71 740,0 70 355,9 70 265,1
3.6 Szociális ágazati pótlék 5 935,5 5 375,5 5 363,7

3.7
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű 
kisgyermeknevelők béréhez

1 402,2 1 670,3 1 670,3

4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 31 015,3 31 083,8 31 069,8
4.1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 19 426,7 19 495,2 19 481,2
4.1.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 2 595,0 2 595,0 2 595,0

4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 2 851,5 2 851,5 2 851,5

4.1.3
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata 
közművelődési feladatainak támogatása

705,7 705,7 703,6

4.1.4
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 
támogatása

8 721,0 8 721,0 8 709,1

4.1.5 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 985,0 985,0 985,0

4.1.6
Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési 
feladatainak támogatása

679,4 679,4 679,4

4.1.7 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 679,4 681,9 681,9

4.1.8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 1 909,7 1 975,7 1 975,7

4.1.9 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 300,0 300,0 300,0

4.2
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti 
szervezetek támogatása

11 588,6 11 588,6 11 588,6

4.2.1 Színházművészeti szervezetek támogatása 9 586,0 9 586,0 9 586,0

4.2.2 Táncművészeti szervezetek támogatása 182,9 182,9 182,9

4.2.3 Zeneművészeti szervezetek támogatása 1 819,7 1 819,7 1 819,7

552 625,0 540 405,6 540 191,1

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím előirányzatainak és pénzforgalmi 
teljesítésének alakulása

Összesen

2. melléklet a 2017. évi CLXX. törvényhez
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3. melléklet a 2017. évi … törvényhez

millió forintban

Sor- 
szám

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat
Módosított 
előirányzat

Teljesítés

1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai 26 780,0 26 200,0 26 114,1
1.1 Lakossági  víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 4 500,0 4 500,0
1.2 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 1 200,0 360,0 354,8

1.3
Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának 
támogatása

180,0 95,0 93,1

1.4 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 18 000,0 18 000,0 18 000,0
1.5 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2 050,0 2 050,0 2 050,0
1.6 Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 550,0 115,0 113,0

1.6.1. Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása 500,0 65,0 63,0
1.6.2. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 50,0 50,0 50,0
1.7 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 300,0 300,0 300,0

1.8 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 780,0 703,2

2. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 24 506,0 36 631,0 36 236,3
2.1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 200,0 20,0 16,8
2.2 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 300,0 300,0 300,0
2.3 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 5 400,0 7 400,0 7 398,2
2.3.1 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 2 000,0 2 600,0 2 599,6
2.3.2 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 500,0 700,0 699,0
2.3.3 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 2 500,0 3 700,0 3 699,6

2.3.4
Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása

400,0 400,0 400,0

2.4 Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2 500,0 1 233,0 1 117,0

2.5
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai 
támogatása

806,0 806,0 796,6

2.5.1 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 300,0 300,0 293,6
2.5.2 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 136,0 136,0 136,0
2.5.3 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 370,0 370,0 367,0

2.6
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása

300,0 90,0 83,4

2.7 Önkormányzati étkeztetési feladatok támogatása 1 000,0 4 267,0 4 261,6

2.8
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása

12 500,0 22 015,0 22 012,7

2.9
Egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 
támogatása

500,0 500,0 250,0

3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 25 000,0 9 300,0 9 092,1
3.1 Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 9 089,1

3.2
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére 
irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, és a pénzügyi gondnok díja

3,0

4. Egyedi önkormányzati támogatások 8 275,8 6 225,8 6 225,8
4.1 Békásmegyeri vásárcsarnok/piac rekonstrukciójának támogatása 150,0 75,0 75,0
4.2 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 620,0 620,0 620,0

4.3
Csurgó Város Önkormányzat támogatása Sótonyi László Sport- és Szabadidőcentrum 
felújítása és bővítése céljából

700,0 700,0 700,0

4.4 Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítására 5 000,0 2 725,0 2 725,0

4.5
A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének és 
programjai megvalósításának támogatása

500,0 500,0 500,0

4.6
Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával 
összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása

605,8 605,8 605,8

4.7
Mezőkövesdi tanuszoda beruházása, valamint a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 
fejlesztésének megvalósítása

400,0 700,0 700,0

4.8 Budapest, II. kerületi, pesthidegkúti uszoda beruházása 300,0 300,0 300,0
5. Önkormányzati elszámolások 15 112,9 6 066,1 4 247,5
5.3 Önkormányzati elszámolások előirányzat terhére teljesíthető kifizetések -1 430,0 1 762,4

5.4
2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III. 5. pontjában szereplő költségvetési 
támogatások le nem hívott része, amelyek esetében 2015-ben csak az előleg kifizetése 
történt meg

325,0

5.5
A helyi önkormányzat és társulása által megvalósítandó európai uniós fejlesztési célú 
pályázatokhoz saját forrás kiegészítése

2 160,1

6. Vis maior támogatás 7 700,0 6 600,0 6 544,0
107 374,7 91 022,9 88 459,8

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Összesen

3. melléklet a 2017. évi CLXX. törvényhez
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4. melléklet a 2017. évi … törvényhez

millió forintban

ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS

Eredeti előirányzat
Évközi előirányzat módosítás 

Kormány hatáskörben
Évközi előirányzat módosítás 

fejezeti hatáskörben
Módosított 
előirányzat

Összesen

1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5
2 042,0 -31,6 -530,8 1 479,6 1 454,1

Magyarázatok: 2. oszlop

3. oszlop

Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása cím 
előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

A 1818/2016. (XII. 22) számú Korm. határozattal az új 32., 33., 34., 35. önkormányzati címekre forrást biztosítandó 31,6 millió Ft 
elvonás.

Az októberi lemondás pótigény eredőjeként felmerült 35,8 millió forint többletigény,
továbbá az Emberi Erőforrások minisztérum 20. cím 19. alcím 4.Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális 
munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház támogatása jogcímcsoprtra átcsuoportosított 566,6 millió forint elvonás 
eredménye.

4. melléklet a 2017. évi CLXX. törvényhez
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5. melléklet a 2017. évi … törvényhez

EU forrás
Központi költségvetési 

forrás
Összesen

Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program 7 733 969 530 4 209 836 963 2 408 822,1 1 311 195,8 31 243,9 1 342 439,7
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 463 703 439 174 180 008 144 425,1 54 250,1 54 250,1 108 500,2
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3 389 963 001 919 266 518 1 055 837,9 286 314,7 50 526,1 336 840,9
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3 331 808 225 2 172 733 209 1 037 725,0 676 719,5 119 421,1 796 140,6
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 3 217 105 883 2 308 602 026 1 001 999,8 719 037,2 126 888,9 845 926,1
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2 612 789 000 610 160 195 813 779,3 190 040,5 33 536,7 223 577,2
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program 794 773 905 744 508 496 247 540,3 231 884,6 40 952,9 272 837,5
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 93 882 921 92 791 529 29 240,8 28 900,8 5 100,1 34 001,0
Vidékfejlesztési Program 3 430 664 493 1 172 269 600 1 068 514,8 365 115,1 84 857,4 449 972,5
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 39 096 293 2 058 049 12 176,9 641,0 169,0 810,0

Operatív Programok összesen 25 107 756 690 12 406 406 594 7 820 061,9 3 864 099,4 546 946,3 4 411 045,7

Belső Biztonsági Alap 61 493 119 1 588 015 16 370 050,4 5 098,6 1 688,0 6 786,6
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 31 877 477 424 010 4 370 902,2 1 361,4 430,9 1 792,3

Belügyi Alapok összesen*** 93 370 596 2 012 024 20 740 952,6 6 460,0 2 119,0 8 579,0

**Éves átlagos euróárfolyam forintban 311,46

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

* Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 5. melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret  

***Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 5. mellékletében megadottól, mert a Bizottság évközben változtatott a kereteken  

Kötelezettségvállalási állomány 
2016. december 31-énIndikatív EU forráskeret 

a teljes időszakban*

Kötelezettségvállalási 
állomány 

2014. január 1. és 2016. 
december 31. között

Indikatív EU forráskeret 
a teljes időszakbanMegnevezés

euró  millió forint**

5. melléklet a 2017. évi CLXX. törvényhez
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2017. évi CLXXI. törvény
az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes 
Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 
1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény) mellékletét módosító, 
az  Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2017. március 16-án elfogadott 60/2. és 60/3. számú határozatban 
foglalt módosítás (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Módosítást e törvénnyel kihirdeti.

3. §  A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Decision 60/2
Inclusion of U-47700 in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 
1972 Protocol
At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Comission on Narcotic Drugs decided to include U-47700 is Schedule I of 
the 1961 Convention, as amended by the 1972 Protocol.”

„Decision 60/3
Inclusion of butyrfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 
1972 Protocol
At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Comission on Narcotic Drugs decided to include butyrfentany is Schedule I 
of the 1961 Convention, as amended by the 1972 Protocol.”

„60/2. sz. határozat
Az U-47700 felvétele az  1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer 
Egyezmény I. jegyzékébe
A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén úgy határozott, hogy az  U-47700-at az  1972. évi 
Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.”

„60/3. sz. határozat
A butyrfentanyl felvétele az  1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer 
Egyezmény I. jegyzékébe
A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén úgy határozott, hogy a butyrfentanyt az 1972. évi 
Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.”

4. §  Ez a törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.

5. § (1) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.
 (2) Az Egyezmény – a Módosításban foglalt módosításokkal – egységes szerkezetbe foglalt hiteles szövegének és annak 

hivatalos magyar nyelvű fordításának a közzétételéről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el.
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2017. évi CLXXII. törvény
az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi 
február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp 
anyagokról szóló, Bécsben az  1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény) 
mellékletét módosító, az  Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2017. március 16-án elfogadott, 60/4.–60/11. 
számú határozataiban foglalt módosítás (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Módosítást e törvénnyel kihirdeti.

3. §  A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Decision 60/4
Inclusion of 4-MEC (4-methylethcathinone) in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Commission on Narcotic Drugs decided by 50 votes to none, with no 
abstentions, to include 4-MEC (4-methylethcathinone) in Schedule II of the 1971 Convention.”

„Decision 60/5
Inclusion of ethylone in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Commission on Narcotic Drugs decided by 50 votes to none, with no 
abstentions, to include ethylone in Schedule II of the 1971 Convention.”

„Decision 60/6
Inclusion of pentedrone in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Commission on Narcotic Drugs decided by 51 votes to none, with no 
abstentions, to include pentedrone in Schedule II of the 1971 Convention.”

„Decision 60/7
Inclusion of ethylphenidate in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Commission on Narcotic Drugs decided by 51 votes to none, with no 
abstentions, to include ethylphenidate in Schedule II of the 1971 Convention.”

„Decision 60/8
Inclusion of MPA (methiopropamine) in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Commission on Narcotic Drugs decided by 51 votes to none, with no 
abstentions, to include MPA (methiopropamine) in Schedule II of the 1971 Convention.”

„Decision 60/9
Inclusion of MDMB-CHMICA in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Commission on Narcotic Drugs decided by 51 votes to none, with no 
abstentions, to include MDMB-CHMICA in Schedule II of the 1971 Convention.”

„Decision 60/10
Inclusion of 5F-APINACA (5F-AKB-48) in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Commission on Narcotic Drugs decided by 51 votes to none, with no 
abstentions, to include 5F-APINACA (5F-AKB-48) in Schedule II of the 1971 Convention.”

„Decision 60/11
Inclusion of XLR-11 in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
At its 7th meeting, on 16 March 2017, the Commission on Narcotic Drugs decided by 51 votes to none, with no 
abstentions, to include XLR-11 in Schedule II of the 1971 Convention.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el.
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„60/4 sz. határozat
A 4-MEC (4-methylethcathinone) felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén, 50 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül 
úgy határozott, hogy a  4-MEC-t (4-methylethcathinone) a  Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény  
II. jegyzékbe felveszi.”

„60/5 sz. határozat
Az ethylone felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén, 50 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy 
határozott, hogy az ethylonet a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

„60/6 sz. határozat
A pentedrone felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén, 51 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy 
határozott, hogy a pentedrone-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

„60/7 sz. határozat
Az ethylphenidate felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén, 51 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy 
határozott, hogy az ethylphenidate-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

„60/8 sz. határozat
Az MPA (methiopropamine) felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén, 51 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy 
határozott, hogy az  MPA-t (methiopropamine) a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe 
felveszi.”

„60/9 sz. határozat
Az MDMB-CHMICA felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén, 51 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy 
határozott, hogy az MDMB-CHMICA-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

„60/10 sz. határozat
Az 5F-APINACA (5F-AKB-48) felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén, 51 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy 
határozott, hogy az  5F-APINACA-t (5F-AKB-48) a  Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe 
felveszi.”

„60/11 sz. határozat
Az XLR-11 felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe
A Kábítószer Bizottság 2017. március 16-án megtartott 7. ülésén, 51 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy 
határozott, hogy az XLR-11-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

4. §  Ez a törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.

5. § (1) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.
 (2) Az Egyezmény – a Módosításban foglalt módosításokkal – egységes szerkezetbe foglalt hiteles szövegének és annak 

hivatalos magyar nyelvű fordításának a közzétételéről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2017. évi CLXXIII. törvény
a Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény 
második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről*

1. §  Az  Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad a  Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a  kölcsönös bűnügyi 
jogsegélyről szóló európai egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény) Strasbourgban, 2001. november 8-án kelt 
második kiegészítő jegyzőkönyve (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. §  A Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

“Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters

The member States of the Council of Europe, signatory to this Protocol,
Having regard to their undertakings under the Statute of the Council of Europe;
Desirous of further contributing to safeguard human rights, uphold the rule of law and support the democratic 
fabric of society;
Considering it desirable to that effect to strengthen their individual and collective ability to respond to crime;
Decided to improve on and supplement in certain aspects the European Convention on Mutual Assistance in 
Criminal Matters done at Strasbourg on 20 April 1959 (hereinafter referred to as “the Convention”), as well as the 
Additional Protocol thereto, done at Strasbourg on 17 March 1978;
Taking into consideration the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, done at 
Rome on 4 November 1950, as well as the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic 
Processing of Personal Data, done at Strasbourg on 28 January 1981,

Have agreed as follows:

CHAPTER I

Article 1 – Scope
Article 1 of the Convention shall be replaced by the following provisions:
“1 The Parties undertake promptly to afford each other, in accordance with the provisions of this Convention, the 
widest measure of mutual assistance in proceedings in respect of offences the punishment of which, at the time of 
the request for assistance, falls within the jurisdiction of the judicial authorities of the requesting Party.
2 This Convention does not apply to arrests, the enforcement of verdicts or offences under military law which are 
not offences under ordinary criminal law.
3 Mutual assistance may also be afforded in proceedings brought by the administrative authorities in respect 
of acts which are punishable under the national law of the requesting or the requested Party by virtue of being 
infringements of the rules of law, where the decision may give rise to proceedings before a court having jurisdiction 
in particular in criminal matters.
4 Mutual assistance shall not be refused solely on the grounds that it relates to acts for which a legal person may be 
held liable in the requesting Party.”

Article 2 – Presence of officials of the requesting Party
Article 4 of the Convention shall be supplemented by the following text, the original Article 4 of the Convention 
becoming paragraph 1 and the provisions below becoming paragraph 2:
“2 Requests for the presence of such officials or interested persons should not be refused where that presence is 
likely to render the execution of the request for assistance more responsive to the needs of the requesting Party 
and, therefore, likely to avoid the need for supplementary requests for assistance.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el.
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Article 3 –Temporary transfer of detained persons to the territory of the requesting Party
Article 11 of the Convention shall be replaced by the following provisions:
“1 A person in custody whose personal appearance for evidentiary purposes other than for standing trial is applied 
for by the requesting Party shall be temporarily transferred to its territory, provided that he or she shall be sent back 
within the period stipulated by the requested Party and subject to the provisions of Article 12 of this Convention, in 
so far as these are applicable.
Transfer may be refused if:
a the person in custody does not consent;
b his or her presence is necessary at criminal proceedings pending in the territory of the requested Party;
c transfer is liable to prolong his or her detention, or
d there are other overriding grounds for not transferring him or her to the territory of the requesting Party.
2 Subject to the provisions of Article 2 of this Convention, in a case coming within paragraph 1, transit of the person 
in custody through the territory of a  third Party, shall be granted on application, accompanied by all necessary 
documents, addressed by the Ministry of Justice of the requesting Party to the Ministry of Justice of the Party 
through whose territory transit is requested. A Party may refuse to grant transit to its own nationals.
3 The transferred person shall remain in custody in the territory of the requesting Party and, where applicable, in the 
territory of the Party through which transit is requested, unless the Party from whom transfer is requested applies 
for his or her release.”

Article 4 – Channels of communication
Article 15 of the Convention shall be replaced by the following provisions:
“1 Requests for mutual assistance, as well as spontaneous information, shall be addressed in writing by the Ministry 
of Justice of the requesting Party to the Ministry of Justice of the requested Party and shall be returned through the 
same channels. However, they may be forwarded directly by the judicial authorities of the requesting Party to the 
judicial authorities of the requested Party and returned through the same channels.
2 Applications as referred to in Article 11 of this Convention and Article 13 of the Second Additional Protocol to this 
Convention shall in all cases be addressed by the Ministry of Justice of the requesting Party to the Ministry of Justice 
of the requested Party and shall be returned through the same channels.
3 Requests for mutual assistance concerning proceedings as mentioned in paragraph 3 of Article 1 of this 
Convention may also be forwarded directly by the administrative or judicial authorities of the requesting Party to 
the administrative or judicial authorities of the requested Party, as the case may be, and returned through the same 
channels.
4 Requests for mutual assistance made under Articles 18 and 19 of the Second Additional Protocol to this 
Convention may also be forwarded directly by the competent authorities of the requesting Party to the competent 
authorities of the requested Party.
5 Requests provided for in paragraph 1 of Article 13 of this Convention may be addressed directly by the judicial 
authorities concerned to the appropriate authorities of the requested Party, and the replies may be returned directly 
by those authorities. Requests provided for in paragraph 2 of Article 13 of this Convention shall be addressed by the 
Ministry of Justice of the requesting Party to the Ministry of Justice of the requested Party.
6 Requests for copies of convictions and measures as referred to in Article 4 of the Additional Protocol to the 
Convention may be made directly to the competent authorities. Any Contracting State may, at any time, by 
a  declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, define what authorities it will, for the 
purpose of this paragraph, deem competent authorities.
7 In urgent cases, where direct transmission is permitted under this Convention, it may take place through the 
International Criminal Police Organisation (Interpol).
8 Any Party may, at any time, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, reserve 
the right to make the execution of requests, or specified requests, for mutual assistance dependent on one or more 
of the following conditions:
a that a copy of the request be forwarded to the central authority designated in that declaration;
b that requests, except urgent requests, be forwarded to the central authority designated in that declaration;
c that, in case of direct transmission for reasons of urgency, a  copy shall be transmitted at the same time to its 
Ministry of Justice;
d that some or all requests for assistance shall be sent to it through channels other than those provided for in this 
article.
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9 Requests for mutual assistance and any other communications under this Convention or its Protocols may be 
forwarded through any electronic or other means of telecommunication provided that the requesting Party is 
prepared, upon request, to produce at any time a  written record of it and the original. However, any Contracting 
State, may by a declaration addressed at any time to the Secretary General of the Council of Europe, establish the 
conditions under which it shall be willing to accept and execute requests received by electronic or other means of 
telecommunication.
10 The provisions of this article are without prejudice to those of bilateral agreements or arrangements in force 
between Parties which provide for the direct transmission of requests for assistance between their respective 
authorities.”

Article 5 – Costs
Article 20 of the Convention shall be replaced by the following provisions:
“1 Parties shall not claim from each other the refund of any costs resulting from the application of this Convention or 
its Protocols, except:
a costs incurred by the attendance of experts in the territory of the requested Party;
b costs incurred by the transfer of a person in custody carried out under Articles 13 or 14 of the Second Additional 
Protocol to this Convention, or Article 11 of this Convention;
c costs of a substantial or extraordinary nature.
2 However, the cost of establishing a video or telephone link, costs related to the servicing of a video or telephone 
link in the requested Party, the remuneration of interpreters provided by it and allowances to witnesses and their 
travelling expenses in the requested Party shall be refunded by the requesting Party to the requested Party, unless 
the Parties agree otherwise.
3 Parties shall consult with each other with a  view to making arrangements for the payment of costs claimable 
under paragraph 1.c above.
4 The provisions of this article shall apply without prejudice to the provisions of Article 10, paragraph 3, of this 
Convention.”

Article 6 – Judicial authorities
Article 24 of the Convention shall be replaced by the following provisions:
“Any State shall at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval 
or accession, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, define what 
authorities it will, for the purpose of the Convention, deem judicial authorities. It subsequently may, at any time and 
in the same manner, change the terms of its declaration.”

CHAPTER II

Article 7 – Postponed execution of requests
 1 The requested Party may postpone action on a request if such action would prejudice investigations, prosecutions 

or related proceedings by its authorities.
 2 Before refusing or postponing assistance, the requested Party shall, where appropriate after having consulted with 

the requesting Party, consider whether the request may be granted partially or subject to such conditions as it 
deems necessary.

 3 If the request is postponed, reasons shall be given for the postponement. The requested Party shall also inform 
the requesting Party of any reasons that render impossible the execution of the request or are likely to delay it 
significantly.

Article 8 – Procedure
Notwithstanding the provisions of Article 3 of the Convention, where requests specify formalities or procedures 
which are necessary under the law of the requesting Party, even if unfamiliar to the requested Party, the latter shall 
comply with such requests to the extent that the action sought is not contrary to fundamental principles of its law, 
unless otherwise provided for in this Protocol.
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Article 9 – Hearing by video conference
 1 If a person is in one Party’s territory and has to be heard as a witness or expert by the judicial authorities of another 

Party, the latter may, where it is not desirable or possible for the person to be heard to appear in its territory in 
person, request that the hearing take place by video conference, as provided for in paragraphs 2 to 7.

 2 The requested Party shall agree to the hearing by video conference provided that the use of the video conference 
is not contrary to fundamental principles of its law and on condition that it has the technical means to carry out the 
hearing. If the requested Party has no access to the technical means for video conferencing, such means may be 
made available to it by the requesting Party by mutual agreement.

 3 Requests for a hearing by video conference shall contain, in addition to the information referred to in Article 14 of 
the Convention, the reason why it is not desirable or possible for the witness or expert to attend in person, the name 
of the judicial authority and of the persons who will be conducting the hearing.

 4 The judicial authority of the requested Party shall summon the person concerned to appear in accordance with the 
forms laid down by its law.

 5 With reference to hearing by video conference, the following rules shall apply:
a a judicial authority of the requested Party shall be present during the hearing, where necessary assisted by 

an interpreter, and shall also be responsible for ensuring both the identification of the person to be heard 
and respect for the fundamental principles of the law of the requested Party. If the judicial authority of the 
requested Party is of the view that during the hearing the fundamental principles of the law of the requested 
Party are being infringed, it shall immediately take the necessary measures to ensure that the hearing 
continues in accordance with the said principles;

b measures for the protection of the person to be heard shall be agreed, where necessary, between the 
competent authorities of the requesting and the requested Parties;

c the hearing shall be conducted directly by, or under the direction of, the judicial authority of the requesting 
Party in accordance with its own laws;

d at the request of the requesting Party or the person to be heard, the requested Party shall ensure that the 
person to be heard is assisted by an interpreter, if necessary;

e the person to be heard may claim the right not to testify which would accrue to him or her under the law of 
either the requested or the requesting Party.

 6 Without prejudice to any measures agreed for the protection of persons, the judicial authority of the requested 
Party shall on the conclusion of the hearing draw up minutes indicating the date and place of the hearing, the 
identity of the person heard, the identities and functions of all other persons in the requested Party participating 
in the hearing, any oaths taken and the technical conditions under which the hearing took place. The document 
shall be forwarded by the competent authority of the requested Party to the competent authority of the requesting 
Party.

 7 Each Party shall take the necessary measures to ensure that, where witnesses or experts are being heard within its 
territory, in accordance with this article, and refuse to testify when under an obligation to testify or do not testify 
according to the truth, its national law applies in the same way as if the hearing took place in a national procedure.

 8 Parties may at their discretion also apply the provisions of this article, where appropriate and with the agreement of 
their competent judicial authorities, to hearings by video conference involving the accused person or the suspect. 
In this case, the decision to hold the video conference, and the manner in which the video conference shall be 
carried out, shall be subject to agreement between the Parties concerned, in accordance with their national law and 
relevant international instruments. Hearings involving the accused person or the suspect shall only be carried out 
with his or her consent.

 9 Any Contracting State may, at any time, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council 
of Europe, declare that it will not avail itself of the possibility provided in paragraph 8 above of also applying the 
provisions of this article to hearings by video conference involving the accused person or the suspect.

Article 10 – Hearing by telephone conference
 1 If a person is in one Party’s territory and has to be heard as a witness or expert by judicial authorities of another 

Party, the latter may, where its national law so provides, request the assistance of the former Party to enable the 
hearing to take place by telephone conference, as provided for in paragraphs 2 to 6.

 2 A  hearing may be conducted by telephone conference only if the witness or expert agrees that the hearing take 
place by that method.
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 3 The requested Party shall agree to the hearing by telephone conference where this is not contrary to fundamental 
principles of its law.

 4 A request for a hearing by telephone conference shall contain, in addition to the information referred to in Article 14 
of the Convention, the name of the judicial authority and of the persons who will be conducting the hearing and an 
indication that the witness or expert is willing to take part in a hearing by telephone conference.

 5 The practical arrangements regarding the hearing shall be agreed between the Parties concerned. When agreeing 
such arrangements, the requested Party shall undertake to:
a notify the witness or expert concerned of the time and the venue of the hearing;
b ensure the identification of the witness or expert;
c verify that the witness or expert agrees to the hearing by telephone conference.

 6 The requested Party may make its agreement subject, fully or in part, to the relevant provisions of Article 9, 
paragraphs 5 and 7.

Article 11 – Spontaneous information
 1 Without prejudice to their own investigations or proceedings, the competent authorities of a  Party may, without 

prior request, forward to the competent authorities of another Party information obtained within the framework 
of their own investigations, when they consider that the disclosure of such information might assist the receiving 
Party in initiating or carrying out investigations or proceedings, or might lead to a request by that Party under the 
Convention or its Protocols.

 2 The providing Party may, pursuant to its national law, impose conditions on the use of such information by the 
receiving Party.

 3 The receiving Party shall be bound by those conditions.
 4 However, any Contracting State may, at any time, by means of a declaration addressed to the Secretary General of 

the Council of Europe, declare that it reserves the right not to be bound by the conditions imposed by the providing 
Party under paragraph 2 above, unless it receives prior notice of the nature of the information to be provided and 
agrees to its transmission.

Article 12 – Restitution
 1 At the request of the requesting Party and without prejudice to the rights of bona fide third parties, the requested 

Party may place articles obtained by criminal means at the disposal of the requesting Party with a  view to their 
return to their rightful owners.

 2 In applying Articles 3 and 6 of the Convention, the requested Party may waive the return of articles either before 
or after handing them over to the requesting Party if the restitution of such articles to the rightful owner may be 
facilitated thereby. The rights of bona fide third parties shall not be affected.

 3 In the event of a waiver before handing over the articles to the requesting Party, the requested Party shall exercise 
no security right or other right of recourse under tax or customs legislation in respect of these articles.

 4 A waiver as referred to in paragraph 2 shall be without prejudice to the right of the requested Party to collect taxes 
or duties from the rightful owner.

Article 13 – Temporary transfer of detained persons to the requested Party
 1 Where there is agreement between the competent authorities of the Parties concerned, a Party which has requested 

an investigation for which the presence of a person held in custody on its own territory is required may temporarily 
transfer that person to the territory of the Party in which the investigation is to take place.

 2 The agreement shall cover the arrangements for the temporary transfer of the person and the date by which the 
person must be returned to the territory of the requesting Party.

 3 Where consent to the transfer is required from the person concerned, a statement of consent or a copy thereof shall 
be provided promptly to the requested Party.

 4 The transferred person shall remain in custody in the territory of the requested Party and, where applicable, in the 
territory of the Party through which transit is requested, unless the Party from which the person was transferred 
applies for his or her release.

 5 The period of custody in the territory of the requested Party shall be deducted from the period of detention which 
the person concerned is or will be obliged to undergo in the territory of the requesting Party.

 6 The provisions of Article 11, paragraph 2, and Article 12 of the Convention shall apply mutatis mutandis.
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 7 Any Contracting State may at any time, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council 
of Europe, declare that before an agreement is reached under paragraph 1 of this article, the consent referred to in 
paragraph 3 of this article will be required, or will be required under certain conditions indicated in the declaration.

Article 14 – Personal appearance of transferred sentenced persons
The provisions of Articles 11 and 12 of the Convention shall apply mutatis mutandis also to persons who are in 
custody in the requested Party, pursuant to having been transferred in order to serve a  sentence passed in the 
requesting Party, where their personal appearance for purposes of review of the judgement is applied for by the 
requesting Party.

Article 15 – Language of procedural documents and judicial decisions to be served
 1 The provisions of this article shall apply to any request for service under Article 7 of the Convention or Article 3 of 

the Additional Protocol thereto.
 2 Procedural documents and judicial decisions shall in all cases be transmitted in the language, or the languages, in 

which they were issued.
 3 Notwithstanding the provisions of Article 16 of the Convention, if the authority that issued the papers knows or 

has reasons to believe that the addressee understands only some other language, the papers, or at least the most 
important passages thereof, shall be accompanied by a translation into that other language.

 4 Notwithstanding the provisions of Article 16 of the Convention, procedural documents and judicial decisions shall, 
for the benefit of the authorities of the requested Party, be accompanied by a  short summary of their contents 
translated into the language, or one of the languages, of that Party.

Article 16 – Service by post
 1 The competent judicial authorities of any Party may directly address, by post, procedural documents and judicial 

decisions, to persons who are in the territory of any other Party.
 2 Procedural documents and judicial decisions shall be accompanied by a  report stating that the addressee 

may obtain information from the authority identified in the report, regarding his or her rights and obligations 
concerning the service of the papers. The provisions of paragraph 3 of Article 15 above shall apply to that report.

 3 The provisions of Articles 8, 9 and 12 of the Convention shall apply mutatis mutandis to service by post.
 4 The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of Article 15 above shall also apply to service by post.

Article 17 – Cross-border observations
 1 Police officers of one of the Parties who, within the framework of a  criminal investigation, are keeping under 

observation in their country a person who is presumed to have taken part in a criminal offence to which extradition 
may apply, or a person who it is strongly believed will lead to the identification or location of the above-mentioned 
person, shall be authorised to continue their observation in the territory of another Party where the latter has 
authorised cross-border observation in response to a request for assistance which has previously been submitted. 
Conditions may be attached to the authorisation.
On request, the observation will be entrusted to officers of the Party in whose territory it is carried out.
The request for assistance referred to in the first sub-paragraph must be sent to an authority designated by each 
Party and having jurisdiction to grant or to forward the requested authorisation.

 2 Where, for particularly urgent reasons, prior authorisation of the other Party cannot be requested, the officers 
conducting the observation within the framework of a  criminal investigation shall be authorised to continue 
beyond the border the observation of a  person presumed to have committed offences listed in paragraph 6, 
provided that the following conditions are met:
a the authorities of the Party designated under paragraph 4, in whose territory the observation is to be continued, 
must be notified immediately, during the observation, that the border has been crossed;
b a  request for assistance submitted in accordance with paragraph 1 and outlining the grounds for crossing the 
border without prior authorisation shall be submitted without delay.
Observation shall cease as soon as the Party in whose territory it is taking place so requests, following the 
notification referred to in a. or the request referred to in b. or where authorisation has not been obtained within five 
hours of the border being crossed.
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 3 The observation referred to in paragraphs 1 and 2 shall be carried out only under the following general conditions:
a The officers conducting the observation must comply with the provisions of this article and with the law 

of the Party in whose territory they are operating; they must obey the instructions of the local responsible 
authorities.

b Except in the situations provided for in paragraph 2, the officers shall, during the observation, carry 
a document certifying that authorisation has been granted.

c The officers conducting the observation must be able at all times to provide proof that they are acting in an 
official capacity.

d The officers conducting the observation may carry their service weapons during the observation, save where 
specifically otherwise decided by the requested Party; their use shall be prohibited save in cases of legitimate 
self-defence.

e Entry into private homes and places not accessible to the public shall be prohibited.
f  The officers conducting the observation may neither stop and question, nor arrest, the person under 

observation.
g All operations shall be the subject of a  report to the authorities of the Party in whose territory they took 

place; the officers conducting the observation may be required to appear in person.
h The authorities of the Party from which the observing officers have come shall, when requested by the 

authorities of the Party in whose territory the observation took place, assist the enquiry subsequent to the 
operation in which they took part, including legal proceedings.

 4 Parties shall at the time of signature or when depositing their instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate both the 
officers and authorities that they designate for the purposes of paragraphs 1 and 2 of this article. They subsequently 
may, at any time and in the same manner, change the terms of their declaration.

 5 The Parties may, at bilateral level, extend the scope of this article and adopt additional measures in implementation 
thereof.

 6 The observation referred to in paragraph 2 may take place only for one of the following criminal offences:
– assassination;
– murder;
– rape;
– arson;
– counterfeiting;
– armed robbery and receiving of stolen goods;
– extortion;
– kidnapping and hostage taking;
– traffic in human beings;
– illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances;
– breach of the laws on arms and explosives;
– use of explosives;
– illicit carriage of toxic and dangerous waste;
– smuggling of aliens;
– sexual abuse of children.

Article 18 – Controlled delivery
 1 Each Party undertakes to ensure that, at the request of another Party, controlled deliveries may be permitted on its 

territory in the framework of criminal investigations into extraditable offences.
 2 The decision to carry out controlled deliveries shall be taken in each individual case by the competent authorities of 

the requested Party, with due regard to the national law of that Party.
 3 Controlled deliveries shall take place in accordance with the procedures of the requested Party. Competence to act, 

direct and control operations shall lie with the competent authorities of that Party.
 4 Parties shall at the time of signature or when depositing their instrument of ratification, acceptance, approval or 

accession, by means of a  declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate the 
authorities that are competent for the purposes of this article. They subsequently may, at any time and in the same 
manner, change the terms of their declaration.
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Article 19 – Covert investigations
 1 The requesting and the requested Parties may agree to assist one another in the conduct of investigations into 

crime by officers acting under covert or false identity (covert investigations).
 2 The decision on the request is taken in each individual case by the competent authorities of the requested Party 

with due regard to its national law and procedures. The duration of the covert investigation, the detailed conditions, 
and the legal status of the officers concerned during covert investigations shall be agreed between the Parties with 
due regard to their national law and procedures.

 3 Covert investigations shall take place in accordance with the national law and procedures of the Party on the 
territory of which the covert investigation takes place. The Parties involved shall co-operate to ensure that the 
covert investigation is prepared and supervised and to make arrangements for the security of the officers acting 
under covert or false identity.

 4 Parties shall at the time of signature or when depositing their instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession, by means of a  declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate the 
authorities that are competent for the purposes of paragraph 2 of this article. They subsequently may, at any time 
and in the same manner, change the terms of their declaration.

Article 20 – Joint investigation teams
 1 By mutual agreement, the competent authorities of two or more Parties may set up a  joint investigation team 

for a  specific purpose and a  limited period, which may be extended by mutual consent, to carry out criminal 
investigations in one or more of the Parties setting up the team. The composition of the team shall be set out in the 
agreement.
A joint investigation team may, in particular, be set up where:
a a Party’s investigations into criminal offences require difficult and demanding investigations having links with 

other Parties;
b a number of Parties are conducting investigations into criminal offences in which the circumstances of the 

case necessitate co-ordinated, concerted action in the Parties involved.
A request for the setting up of a joint investigation team may be made by any of the Parties concerned. The team 
shall be set up in one of the Parties in which the investigations are expected to be carried out.

 2 In addition to the information referred to in the relevant provisions of Article 14 of the Convention, requests for the 
setting up of a joint investigation team shall include proposals for the composition of the team.

 3 A  joint investigation team shall operate in the territory of the Parties setting up the team under the following 
general conditions:
a the leader of the team shall be a  representative of the competent authority participating in criminal 

investigations from the Party in which the team operates. The leader of the team shall act within the limits of 
his or her competence under national law;

b the team shall carry out its operations in accordance with the law of the Party in which it operates. The 
members and seconded members of the team shall carry out their tasks under the leadership of the person 
referred to in sub-paragraph a, taking into account the conditions set by their own authorities in the 
agreement on setting up the team;

c the Party in which the team operates shall make the necessary organisational arrangements for it to do so.
 4 In this article, members of the joint investigation team from the Party in which the team operates are referred 

to as “members”, while members from Parties other than the Party in which the team operates are referred to as 
“seconded members”.

 5 Seconded members of the joint investigation team shall be entitled to be present when investigative measures are 
taken in the Party of operation. However, the leader of the team may, for particular reasons, in accordance with the 
law of the Party where the team operates, decide otherwise.

 6 Seconded members of the joint investigation team may, in accordance with the law of the Party where the team 
operates, be entrusted by the leader of the team with the task of taking certain investigative measures where this 
has been approved by the competent authorities of the Party of operation and the seconding Party.

 7 Where the joint investigation team needs investigative measures to be taken in one of the Parties setting up the 
team, members seconded to the team by that Party may request their own competent authorities to take those 
measures. Those measures shall be considered in that Party under the conditions which would apply if they were 
requested in a national investigation.
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 8 Where the joint investigation team needs assistance from a Party other than those which have set up the team, or 
from a third State, the request for assistance may be made by the competent authorities of the State of operation 
to the competent authorities of the other State concerned in accordance with the relevant instruments or 
arrangements.

 9 A seconded member of the joint investigation team may, in accordance with his or her national law and within the 
limits of his or her competence, provide the team with information available in the Party which has seconded him or 
her for the purpose of the criminal investigations conducted by the team.

 10 Information lawfully obtained by a  member or seconded member while part of a  joint investigation team which 
is not otherwise available to the competent authorities of the Parties concerned may be used for the following 
purposes:
a for the purposes for which the team has been set up;
b subject to the prior consent of the Party where the information became available, for detecting, investigating 

and prosecuting other criminal offences. Such consent may be withheld only in cases where such use would 
endanger criminal investigations in the Party concerned or in respect of which that Party could refuse mutual 
assistance;

c for preventing an immediate and serious threat to public security, and without prejudice to sub-paragraph b. 
if subsequently a criminal investigation is opened;

d for other purposes to the extent that this is agreed between Parties setting up the team.
 11 This article shall be without prejudice to any other existing provisions or arrangements on the setting up or 

operation of joint investigation teams.
 12 To the extent that the laws of the Parties concerned or the provisions of any legal instrument applicable between 

them permit, arrangements may be agreed for persons other than representatives of the competent authorities of 
the Parties setting up the joint investigation team to take part in the activities of the team. The rights conferred 
upon the members or seconded members of the team by virtue of this article shall not apply to these persons 
unless the agreement expressly states otherwise.

Article 21 – Criminal liability regarding officials
During the operations referred to in Articles 17, 18, 19 or 20, unless otherwise agreed upon by the Parties 
concerned, officials from a  Party other than the Party of operation shall be regarded as officials of the Party of 
operation with respect to offences committed against them or by them.

Article 22 – Civil liability regarding officials
 1 Where, in accordance with Articles 17, 18, 19 or 20, officials of a Party are operating in another Party, the first Party 

shall be liable for any damage caused by them during their operations, in accordance with the law of the Party in 
whose territory they are operating.

 2 The Party in whose territory the damage referred to in paragraph 1 was caused shall make good such damage under 
the conditions applicable to damage caused by its own officials.

 3 The Party whose officials have caused damage to any person in the territory of another Party shall reimburse the 
latter in full any sums it has paid to the victims or persons entitled on their behalf.

 4 Without prejudice to the exercise of its rights vis-à-vis third parties and with the exception of paragraph 3, each 
Party shall refrain in the case provided for in paragraph 1 from requesting reimbursement of damages it has 
sustained from another Party.

 5 The provisions of this article shall apply subject to the proviso that the Parties did not agree otherwise.

Article 23 – Protection of witnesses
Where a  Party requests assistance under the Convention or one of its Protocols in respect of a  witness at risk of 
intimidation or in need of protection, the competent authorities of the requesting and requested Parties shall 
endeavour to agree on measures for the protection of the person concerned, in accordance with their national law.

Article 24 – Provisional measures
 1 At the request of the requesting Party, the requested Party, in accordance with its national law, may take provisional 

measures for the purpose of preserving evidence, maintaining an existing situation or protecting endangered legal 
interests.

 2 The requested Party may grant the request partially or subject to conditions, in particular time limitation.
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Article 25 – Confidentiality
The requesting Party may require that the requested Party keep confidential the fact and substance of the request, 
except to the extent necessary to execute the request. If the requested Party cannot comply with the requirement of 
confidentiality, it shall promptly inform the requesting Party.

Article 26 – Data protection
 1 Personal data transferred from one Party to another as a  result of the execution of a  request made under the 

Convention or any of its Protocols, may be used by the Party to which such data have been transferred, only:
a for the purpose of proceedings to which the Convention or any of its Protocols apply;
b for other judicial and administrative proceedings directly related to the proceedings mentioned under (a);
c for preventing an immediate and serious threat to public security.

 2 Such data may however be used for any other purpose if prior consent to that effect is given by either the Party from 
which the data had been transferred, or the data subject.

 3 Any Party may refuse to transfer personal data obtained as a result of the execution of a request made under the 
Convention or any of its Protocols where
– such data is protected under its national legislation, and
– the Party to which the data should be transferred is not bound by the Convention for the Protection of 

Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, done at Strasbourg on 28 January 1981, 
unless the latter Party undertakes to afford such protection to the data as is required by the former Party.

 4 Any Party that transfers personal data obtained as a result of the execution of a request made under the Convention 
or any of its Protocols may require the Party to which the data have been transferred to give information on the use 
made with such data.

 5 Any Party may, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, require that, within the 
framework of procedures for which it could have refused or limited the transmission or the use of personal data in 
accordance with the provisions of the Convention or one of its Protocols, personal data transmitted to another Party 
not be used by the latter for the purposes of paragraph 1 unless with its previous consent.

Article 27 – Administrative authorities
Parties may at any time, by means of a  declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, 
define what authorities they will deem administrative authorities for the purposes of Article 1, paragraph 3, of the 
Convention.

Article 28 – Relations with other treaties
The provisions of this Protocol are without prejudice to more extensive regulations in bilateral or multilateral 
agreements concluded between Parties in application of Article 26, paragraph 3, of the Convention.

Article 29 – Friendly settlement
The European Committee on Crime Problems shall be kept informed regarding the interpretation and application 
of the Convention and its Protocols, and shall do whatever is necessary to facilitate a  friendly settlement of any 
difficulty which may arise out of their application.

CHAPTER III

Article 30 – Signature and entry into force
 1 This Protocol shall be open for signature by the member States of the Council of Europe which are a Party to or have 

signed the Convention. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. A signatory may not ratify, accept 
or approve this Protocol unless it has previously or simultaneously ratified, accepted or approved the Convention. 
Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of 
Europe.

 2 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months 
after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval.
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 3 In respect of any signatory State which subsequently deposits its instrument of ratification, acceptance or approval, 
the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months 
after the date of deposit.

Article 31 – Accession
 1 Any non-member State, which has acceded to the Convention, may accede to this Protocol after it has entered into 

force.
 2 Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General of the Council of Europe an instrument of 

accession.
 3 In respect of any acceding State, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the 

expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of accession.

Article 32 – Territorial application
 1 Any State may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or 

accession, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.
 2 Any State may, at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend 

the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the 
Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months 
after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such 
declaration, be withdrawn by a  notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become 
effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date or receipt 
of such notification by the Secretary General.

Article 33 – Reservations
 1 Reservations made by a  Party to any provision of the Convention or its Protocol shall be applicable also to this 

Protocol, unless that Party otherwise declares at the time of signature or when depositing its instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession. The same shall apply to any declaration made in respect or by virtue 
of any provision of the Convention or its Protocol.

 2 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession, declare that it avails itself of the right not to accept wholly or in part any one or more of Articles 16, 17, 
18, 19 and 20. No other reservation may be made.

 3 Any State may wholly or partially withdraw a reservation it has made in accordance with the foregoing paragraphs, 
by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, which shall become effective 
as from the date of its receipt.

 4 Any Party which has made a reservation in respect of any of the articles of this Protocol mentioned in paragraph 2 
above, may not claim the application of that article by another Party. It may, however, if its reservation is partial or 
conditional, claim the application of that provision in so far as it has itself accepted it.

Article 34 – Denunciation
 1 Any Party may, in so far as it is concerned, denounce this Protocol by means of a  notification addressed to the 

Secretary General of the Council of Europe.
 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three 

months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.
 3 Denunciation of the Convention entails automatically denunciation of this Protocol.

Article 35 – Notifications
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and any 
State which has acceded to this Protocol of:
a any signature;
b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
c any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 30 and 31;
d any other act, declaration, notification or communication relating to this Protocol.
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In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 8th day of November 2001, in English and in French, both texts being equally authentic, in 
a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council 
of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to the non-member 
States which have acceded to the Convention.”

„A KÖLCSÖNÖS BŰNÜGYI JOGSEGÉLYRŐL SZÓLÓ EURÓPAI EGYEZMÉNY MÁSODIK KIEGÉSZÍTŐ 
JEGYZŐKÖNYVE

Az Európa Tanács tagállamai, e kiegészítő Jegyzőkönyv aláírói,
Tekintettel az Európa Tanács Alapokmányával kapcsolatos vállalásaikra;
Azzal az óhajjal, hogy továbbra is elősegítsék az emberi jogok védelmét, fenntartsák a jogállamiságot és támogassák 
a társadalom demokratikus berendezkedését;
Kívánatosnak tartva, hogy e célból megerősítsék egyéni és kollektív lehetőségeiket a bűncselekményekkel szembeni 
harcban;
Elhatározták, hogy módosítják és kiegészítik a  Strasbourgban, 1959. április 20-án aláírt, kölcsönös bűnügyi 
jogsegélyről szóló Európai Egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény), valamint az  Egyezmény Strasbourgban, 
1978. március 17-én aláírt kiegészítő Jegyzőkönyve néhány elemét;
Figyelembe véve a  Rómában, 1950. november 4-én aláírt, Az  emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló Egyezményt, valamint a Strasbourgban, 1981. január 28-án aláírt, a személyes adatok gépi feldolgozása során 
az egyének védelméről szóló Egyezményt,

az alábbiakban állapodtak meg:

I. FEJEZET

1. Cikk
Hatály
Az Egyezmény 1. Cikke helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően a  legszélesebb 
körben, sürgősen jogsegélyt nyújtanak egymásnak az  olyan bűncselekményeket illető eljárásokban, amelyek 
büntetése a jogsegélykérelem idején a megkereső Fél igazságügyi hatóságainak a joghatósága alá tartozik.
2. Jelen Egyezmény nem vonatkozik sem a  letartóztatásokat elrendelő, illetve az  elítélést kimondó határozatok 
végrehajtására, sem az olyan katonai bűncselekményekre, amelyek nem képeznek köztörvényes bűncselekményt.
3. Jogsegély nyújtható azokban az  eljárásokban is, amelyeket közigazgatási hatóságok olyan cselekmények miatt 
indítanak, amelyek a megkereső, vagy a megkeresett Fél belső joga szerint büntetendőek, mivel szabálysértésnek 
minősülnek, és amely ügyekben hozott döntések büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróságok eljárását 
vonhatják maguk után.
4. A  jogsegély nyújtása nem tagadható meg pusztán azon oknál fogva, hogy olyan cselekményekre vonatkozik, 
amelyek miatt a megkereső Fél joga szerint jogi személy vonható büntetőjogilag felelősségre.”

2. Cikk
A megkereső Fél hatóságainak jelenléte
Az Egyezmény 4. Cikke a következő szöveggel egészül ki úgy, hogy az Egyezmény eredeti 4. Cikke az 1. bekezdés 
jelölést kapja, s az alábbi rendelkezés a 2. bekezdés lesz:
„2. A hatóságok és az érdekelt személyek jelenlétére vonatkozó kérelmet nem lehet elutasítani, ha feltehető, hogy 
jelenlétük elősegíti, hogy a kérelem teljesítése jobban megfeleljen a megkereső Fél igényeinek, és így valószínűsíti, 
hogy nem lesz szükség kiegészítő kérelemre.”
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3. Cikk
Fogva tartott személy átszállítása a megkereső Fél területére
Az Egyezmény 11. Cikke helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. A  fogva tartott személyt, akinek személyes megjelenését bizonyítási célból, kivéve vádlottként bírósági 
tárgyalás tartását, a  megkereső Fél kéri, ideiglenesen át kell szállítani a  megkereső Fél területére, feltéve, hogy őt 
a  megkeresett Fél által meghatározott időn belül visszaszállítják, jelen Egyezmény 12. Cikke rendelkezéseinek 
megfelelően, amennyiben ezek alkalmazhatók.
Az átszállítás megtagadható:
a. ha a fogva tartott személy nem járul hozzá,
b. ha jelenléte a megkeresett Fél területén folyamatban lévő büntetőeljárásban szükséges,
c. ha az átszállítás fogva tartásának meghosszabbodásával járhat,
d. ha más, fontos okok szólnak a megkereső Fél területére való átszállítás ellen.
2. Jelen Egyezmény 2. Cikke rendelkezéseinek fenntartásával, az  1. bekezdés alá tartozó esetben a  fogva tartott 
személynek harmadik Fél területén történő átszállítását, a  megkereső Fél Igazságügyi Minisztériuma azon Fél 
Igazságügyi Minisztériumához intézett, a szükséges okiratokkal ellátott kérelmére engedélyezik, amelynek területén 
az átszállítást kérik. A Fél megtagadhatja saját állampolgárai átszállításának az engedélyezését.
3. Az  átszállított személy a  megkereső Fél területén, illetve – megfelelő esetben – azon Fél területén, amelyen 
keresztül az  átmenő szállítását kérik, őrizetben marad, kivéve, ha az  a  Fél, amelytől az  átszállítást kérik, szabadon 
bocsátását kívánja.”

4. Cikk
A kapcsolattartás módjai
Az Egyezmény 15. Cikke helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. A jogsegély iránti megkereséseket és a közvetlen információátadást a megkereső Fél Igazságügyi Minisztériuma 
intézi írásban a  megkeresett Fél Igazságügyi Minisztériumához és azokat ugyanilyen úton kell visszaküldeni. 
Ugyanakkor a  megkereső Fél igazságügyi hatóságai ezeket a  megkereséseket közvetlenül a  megkeresett Fél 
igazságügyi hatóságaihoz is intézhetik, és ugyanilyen úton küldhetik vissza.
2. A  jelen Egyezmény 11. Cikkében, és jelen Egyezmény 2. Kiegészítő Jegyzőkönyvének 13. Cikkében említett 
kérelmeket minden esetben a  megkereső Fél Igazságügyi Minisztériuma intézi a  megkeresett Fél Igazságügyi 
Minisztériumához, és azokat ugyanilyen úton kell visszaküldeni.
3. A  jelen Egyezmény 3. Cikk 1. bekezdése szerinti eljárási jogsegélyre vonatkozó kérelmeket adott esetben 
a megkereső Fél közigazgatási vagy igazságügyi hatóságai közvetlenül is intézhetik a megkeresett Fél közigazgatási 
vagy igazságügyi hatóságaihoz, amelyek a válaszokat ugyanilyen úton küldhetik vissza.
4. A  jelen Egyezmény 2. Kiegészítő Jegyzőkönyve 18. és 19. Cikke alapján előterjesztett jogsegélykérelmeket 
a megkereső Fél illetékes hatóságai közvetlenül is megküldhetik a megkeresett Fél illetékes hatóságainak.
5. A  jelen Egyezmény 13. Cikk 1. bekezdése szerinti kérelmeket az  érintett igazságügyi hatóságok közvetlenül 
intézhetik a  megkeresett Fél illetékes hatóságaihoz, amelyek a  válaszokat közvetlenül küldhetik vissza. A  jelen 
Egyezmény 13. Cikk 2. bekezdése szerinti kérelmeket a  megkereső Fél Igazságügyi Minisztériuma intézi 
a megkeresett Fél Igazságügyi Minisztériumához.
6. Az  Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének 4. Cikkében említett elítélések, vagy intézkedések másolatának 
megküldése iránti megkeresés közvetlenül megküldhető az illetékes hatóságoknak. Bármely Szerződő Fél, bármikor, 
az  Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban meghatározhatja, hogy mely hatóságokat tekinti jelen cikk 
alkalmazása szempontjából illetékes hatóságoknak.
7. Sürgős esetekben, ahol jelen Egyezmény szerint a  közvetlen átadás megengedett, az  a  Nemzetközi Bűnügyi 
Rendőrségi Szervezet (Interpol) útján történhet.
8. Bármely Szerződő Fél, bármikor, az Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban fenntarthatja a jogot, hogy 
a jogsegély iránti valamennyi, vagy egyes meghatározott megkeresések teljesítését az alábbi feltételek közül egynek 
vagy többnek a teljesülésétől teszi függővé:
a. a megkeresés másolatát küldjék meg a nyilatkozatban megjelölt központi hatóságnak;
b. a megkereséseket, sürgős eseteket kivéve, a nyilatkozatban megjelölt központi hatóságnak küldjék meg;
c. ha a sürgősség miatt közvetlen továbbításra került sor, egy másolatot egyidejűleg küldjenek meg az Igazságügyi 
Minisztériumnak;
d. néhány vagy valamennyi jogsegélykérelmet jelen Cikkben meghatározottól eltérő úton küldjenek meg.
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9. A  jelen Egyezmény, vagy Kiegészítő Jegyzőkönyvei szerinti jogsegélykérelem, vagy bármely más tájékoztatás 
megküldhető elektronikus úton, vagy más telekommunikációs eszköz útján, feltéve, hogy a  megkereső Fél 
kérelemre bármikor be tudja mutatni a megkeresés elküldésének írott nyomát, és az eredetit. Ugyanakkor bármely 
Szerződő Fél, bármikor, az Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban meghatározhatja azokat a feltételeket, 
amelyek teljesülése esetén hajlandó elfogadni és teljesíteni az  elektronikus úton, vagy más telekommunikációs 
eszköz útján kapott megkereséseket.
10. Jelen Cikk rendelkezései nem érintik a  Szerződő Felek között hatályban levő kétoldalú szerződések és 
megállapodások közül azokat, amelyek illetékes hatóságaik között a jogsegélykérelmek közvetlen átadását írják elő.”

5. Cikk
Költségek
Az Egyezmény 20. Cikke helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. A Felek a  jelen Egyezmény vagy Jegyzőkönyvei alkalmazása során felmerült költségeik megtérítését nem kérik 
egymástól, kivéve az alábbi eseteket:
a. a szakértőknek a megkeresett Fél területén történő megjelenésével összefüggő költségek;
b. a fogvatartott személy átszállításának a jelen Egyezmény 2. Kiegészítő Jegyzőkönyvének 13. vagy 14. Cikke, vagy 
a jelen Egyezmény 11. Cikke szerinti foganatosításával összefüggésben felmerülő költségek;
c. jelentős, vagy rendkívüli jellegű költségek.
2. Mindamellett a videó, vagy telefon összeköttetés létrehozásának, a megkeresett Félnél a videó vagy telefonvonal 
fenntartásának, az  általa biztosított tolmácsok díjazásának, a  tanúk ellátmányának, és a  megkeresett Fél területén 
felmerülő utazási kiadásainak költségeit a megkereső Fél megtéríti a megkeresett Félnek, kivéve, ha a Felek másként 
egyeznek meg.
3. A Felek egyeztetik egymással a fenti 1.c bekezdés szerint igényelhető költségek megfizetésének feltételeit.
4. Jelen Cikk rendelkezései nem érintik jelen Egyezmény 10. Cikk 3. bekezdésének rendelkezéseit.”

6. Cikk
Igazságügyi hatóságok
Az Egyezmény 24. Cikke helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„Bármely Szerződő Fél az  Egyezmény aláírásakor vagy a  megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási 
okmányának letétbe helyezésekor az  Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban meghatározhatja, hogy 
mely hatóságokat tekinti az  Egyezmény alkalmazása szempontjából igazságügyi hatóságoknak. Később bármikor, 
ugyanilyen módon módosíthatja nyilatkozata tartalmát.”

II. FEJEZET

7. Cikk
A megkeresés halasztott végrehajtása

 1. A  megkeresett Fél elhalaszthatja a  megkeresésben kért cselekmény végrehajtását, ha ez  a  cselekmény a  belső 
hatóságai által folytatott nyomozásokat, büntető eljárásokat, vagy azzal összefüggő, más eljárásokat akadályozná.

 2. A megkeresés teljesítésének elutasítása, vagy elhalasztása előtt a megkeresett Fél, adott esetben a megkereső Féllel 
való egyeztetés után, megfontolja, hogy a megkeresés részlegesen, vagy szükség esetén bizonyos feltételek mellett 
teljesíthető-e.

 3. Ha a  megkeresés teljesítését elhalasztják, a  halasztást meg kell indokolni. A  megkeresett Fél értesíti a  megkereső 
Felet azokról az okokról is, amelyek a megkeresés teljesítését lehetetlenné teszik, vagy valószínűleg számottevően 
késleltetik.

8. Cikk
Eljárás
Az Egyezmény 3. Cikke rendelkezéseinek ellenére, ha a  megkeresés olyan alakiságokat, vagy eljárásokat ír elő, 
amelyek a  megkereső Fél joga szerint szükségesek, a  megkeresett Fél akkor is teljesíti az  ilyen megkeresést, ha 
azokat az  utóbbi joga nem ismeri, amennyiben a  kért cselekmény nem ellentétes a  megkeresett Fél jogának 
alapelveivel, kivéve, ha ez a Jegyzőkönyv másként rendelkezik.
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9. Cikk
Videokonferencia útján történő meghallgatás

 1. Ha valamely Fél területén tartózkodó személyt egy másik Fél igazságügyi hatóságai tanúként vagy szakértőként 
kívánnak kihallgatni vagy meghallgatni, és a területén az érintett személy személyes megjelenése kihallgatás vagy 
meghallgatás céljából nem célszerű vagy nem lehetséges, a másik Fél kérheti, hogy a kihallgatás vagy meghallgatás 
videokonferencia útján, a 2–7. bekezdés rendelkezései szerint történjen.

 2. A  megkeresett Fél engedélyezi a  videokonferencia útján történő kihallgatást vagy meghallgatást, ha 
a videokonferencia alkalmazása nem ellentétes jogának alapelveivel, és ha rendelkezésére állnak a kihallgatás vagy 
meghallgatás ily módon történő lefolytatásához szükséges technikai eszközök. Ha a megkeresett Félnek nem állnak 
rendelkezésére a kihallgatás vagy meghallgatás videokonferencia útján történő lefolytatásához szükséges technikai 
eszközök, azokat kölcsönös megállapodás alapján a megkereső Fél rendelkezésére bocsáthatja.

 3. A  videokonferencia útján történő kihallgatás vagy meghallgatás lefolytatására irányuló megkeresésnek 
az  Egyezmény 14. Cikkében előírt információkon túlmenően tartalmaznia kell azt az  okot is, amely miatt 
nem célszerű vagy lehetséges a  tanú vagy szakértő személyes megjelenése, valamint az  igazságügyi hatóság 
megnevezését és a kihallgatást vagy meghallgatást végző személyek nevét.

 4. A  megkeresett Fél igazságügyi hatósága az  érintett személyt a  belső joga által előírt módon megidézi 
a meghallgatáson történő megjelenésre.

 5. A videokonferencia útján történő kihallgatást vagy meghallgatást az alábbi szabályok alkalmazásával kell végezni:
a. a megkeresett Fél igazságügyi hatósága egy képviselőjének – szükség esetén a hatóságot segítő tolmáccsal 

együtt – jelen kell lennie a  kihallgatás vagy meghallgatás során, és felel a  kihallgatni vagy meghallgatni 
kívánt személy személyazonosságának a  megállapításáért, valamint a  megkeresett Fél jogrendszere 
alapelveinek betartatásáért. Abban az esetben, ha a megkeresett Fél igazságügyi hatóságának a képviselője 
úgy ítéli meg, hogy a kihallgatás vagy meghallgatás folyamán a megkeresett Fél jogrendszerének alapelvei 
sérülnek, azonnal megteszi a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  kihallgatás vagy 
meghallgatás ezeknek az alapelveknek a betartásával folytatódjon;

b. szükség esetén a  megkeresett és a  megkereső Fél illetékes hatóságai megállapodnak a  kihallgatni vagy 
meghallgatni kívánt személy védelmét szolgáló intézkedésekről;

c. a  kihallgatást vagy meghallgatást a  megkereső Fél belső joga szerint és közvetlenül a  megkereső Fél 
igazságügyi hatósága által, vagy annak irányításával kell lefolytatni;

d. a  megkeresett Fél a  megkereső Fél vagy a  kihallgatni vagy meghallgatni kívánt személy kérelmére 
gondoskodik arról, hogy szükség esetén a  kihallgatni vagy meghallgatni kívánt személynek tolmács álljon 
a rendelkezésére;

e. a kihallgatni vagy meghallgatni kívánt személy hivatkozhat a vallomás megtagadásának jogára, amelyet akár 
a megkeresett, akár a megkereső Fél joga biztosít számára.

 6. Az érintett személyek védelmével kapcsolatos intézkedések sérelme nélkül a megkeresett Fél igazságügyi hatósága 
a kihallgatás vagy meghallgatás lefolytatását követően a kihallgatásról vagy meghallgatásról jegyzőkönyvet vesz fel, 
amelyben feltünteti a kihallgatás vagy meghallgatás időpontját és helyét, a kihallgatott vagy meghallgatott személy 
személyi adatait, a  megkeresett Fél területén a  kihallgatáson vagy meghallgatáson részt vevő egyéb személyek 
személyi adatait és a kihallgatás vagy meghallgatás során ellátott feladatait, az esetleges eskütételekkel kapcsolatos 
információkat, valamint a  kihallgatás vagy meghallgatás lefolytatásának technikai feltételeit. Ezt a  jegyzőkönyvet 
a megkeresett Fél illetékes hatósága továbbítja a megkereső Fél illetékes hatóságának.

 7. Minden Fél megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy amikor területén személyeket 
jelen Cikk szerint hallgatnak ki tanúként, illetve hallgatnak meg szakértőként, és ezek a személyek a vallomástételi 
kötelezettség ellenére megtagadják a  tanúvallomást, illetve a  szakértői nyilatkozat megtételét, vagy pedig 
hamis tanúvallomást, illetve hamis nyilatkozatot tesznek, nemzeti joga ugyanúgy alkalmazásra kerüljön, mintha 
a kihallgatásra vagy meghallgatásra nemzeti eljárás keretében került volna sor.

 8. A  Felek azokban az  esetekben, amikor szabad mérlegelésük szerint célszerűnek tűnik és saját illetékes 
igazságügyi hatóságaik ehhez hozzájárulnak, alkalmazhatják jelen Cikk rendelkezéseit a  vádlott vagy 
gyanúsított videokonferencia útján történő kihallgatására is. Ilyen esetben a  videokonferencia alkalmazására 
és a  videokonferencia lefolytatásának módjára vonatkozó határozatot az  érintett Felek közötti megállapodás 
függvényében, a  nemzeti jogukban és a  vonatkozó nemzetközi jogi okmányokban előírt rendelkezéseknek 
megfelelően kell meghozni. A  vádlottat vagy gyanúsítottat csak a  hozzájárulásával lehet videokonferencia útján 
kihallgatni.
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 9. Bármely szerződő Fél, bármely időpontban, az Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban kijelentheti, hogy 
nem fogja igénybe venni a fenti, 8. bekezdésben írt azon lehetőséget, hogy jelen Cikk rendelkezéseit a vádlott vagy 
gyanúsított videokonferencia útján történő meghallgatása során is alkalmazza.

10. Cikk
Telefonkonferencia útján történő meghallgatás

 1. Ha egy személy az egyik Fél területén tartózkodik és egy másik Fél igazságügyi hatóságai tanúként vagy szakértőként 
kívánják kihallgatni vagy meghallgatni, ez utóbbi Fél – amennyiben nemzeti joga így rendelkezik – megkeresheti azt 
a  Felet, amelynek területén az  érintett személy tartózkodik, hogy engedélyezze a  telefonkonferencia útján történő 
kihallgatást vagy meghallgatást a 2–6. bekezdés rendelkezései szerint.

 2. A telefonkonferencia útján történő kihallgatás vagy meghallgatás csak abban az esetben folytatható le, ha a  tanú 
vagy szakértő ilyen eszköz alkalmazásához hozzájárul.

 3. A  megkeresett Fél engedélyezi a  telefonkonferencia útján történő kihallgatást vagy meghallgatást, ha az  ilyen 
eljárás nemzeti jogrendszerének alapelveivel nem ellentétes.

 4. A  telefonkonferencia útján történő kihallgatásra vagy meghallgatásra vonatkozó megkeresésnek – az  Egyezmény 
14. Cikkében előírt információkon túlmenően – tartalmaznia kell az  igazságügyi hatóság nevét és a  kihallgatást 
vagy meghallgatást végző személyek nevét, valamint a  kihallgatni vagy meghallgatni kívánt tanú vagy szakértő 
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy hajlandó részt venni a  telefonkonferencia útján történő kihallgatáson vagy 
meghallgatáson.

 5. A  kihallgatás vagy meghallgatás lefolytatásának gyakorlati részleteiről az  érintett Felek állapodnak meg. Az  ilyen 
megállapodás elfogadásakor a megkeresett Fél vállalja, hogy:
a. értesíti az érintett tanút vagy szakértőt a kihallgatás vagy meghallgatás időpontjáról és helyszínéről;
b. biztosítja a tanú vagy szakértő személyazonosságának a megállapítását;
c. megbizonyosodik arról, hogy a  tanú vagy szakértő hozzájárul-e a  telefonkonferencia útján történő 

kihallgatáshoz vagy meghallgatáshoz.
 6. A  megkeresett Fél hozzájárulását a  9. Cikk 5. és 7. bekezdésében előírt, vonatkozó rendelkezések részben vagy 

egészben történő alkalmazásától teheti függővé.

11. Cikk
Közvetlen információcsere

 1. A  saját nyomozati vagy büntetőeljárásai érdekeinek sérelme nélkül, bármely Fél illetékes hatóságai, előzetes 
megkeresés nélkül is továbbíthatják a másik Fél illetékes hatóságaihoz a belső vizsgálatuk vagy nyomozásuk során 
tudomásukra jutott információkat, ha úgy ítélik meg, hogy ezek közlése elősegítheti, hogy a másik Fél nyomozást, 
vagy eljárást kezdeményezzen, vagy folytasson, vagy azt eredményezheti, hogy ez a Fél az Egyezmény, vagy annak 
Jegyzőkönyvei szerinti megkeresést terjeszt elő.

 2. Az  információt továbbító Fél nemzeti jogának megfelelően meghatározhatja azokat a  feltételeket, amelyeket 
az információkat átvevő Félnek az információk felhasználásánál figyelembe kell vennie.

 3. Ezeket a feltételeket az információt átvevő Fél köteles betartani.
 4. Ugyanakkor bármely szerződő Fél, bármely időpontban, az  Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban 

kijelentheti, hogy fenntartja magának a  jogot, hogy ne ismerje el kötelezőnek az  átadó Fél által a  2. bekezdés 
szerint megszabott feltételeket, kivéve, ha előzetes értesítést kap az  átadandó információ jellegéről és hozzájárul 
az információ átadásához.

12. Cikk
Tárgyak átadása

 1. A  megkeresett Fél – a  megkereső Fél kérelmére, és jóhiszemű harmadik személyek jogainak a  sérelme nélkül – 
a  bűncselekmény útján megszerzett tárgyakat a  megkereső Fél rendelkezésére bocsáthatja abból a  célból, hogy 
azokat a jogos tulajdonosnak visszaszolgáltassák.

 2. Az  Egyezmény 3. és 6. Cikkének alkalmazásakor a  megkeresett Fél a  megkereső Fél számára történő átadást 
megelőzően vagy azt követően lemondhat az  ilyen tárgyak visszaküldéséről, ha ezáltal a  tárgyaknak a  jogos 
tulajdonos számára történő visszaszolgáltatását megkönnyíti. Ez jóhiszemű harmadik személyek jogait nem sértheti.

 3. Ha a  megkeresett Fél a  megkereső Fél számára történő átadást megelőzően mond le a  tárgyak visszaküldéséről, 
ezen tárgyakra vonatkozóan nem gyakorolhat zálogjogot, illetve semmilyen más adó- vagy vámjogi előíráson 
alapuló megtérítésre vonatkozó igényt nem érvényesíthet.
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 4. A 2. bekezdés szerinti lemondás nem érinti a megkeresett Fél jogát arra vonatkozóan, hogy a  jogos tulajdonostól 
adót vagy vámot szedjen be.

13. Cikk
Fogvatartott személyek átszállítása a megkeresett Fél területére

 1. Ha egy Fél olyan nyomozati cselekmény miatti megkeresést terjesztett elő, amelynél a  területén fogva tartott 
személy jelenléte szükséges, akkor ezt a  személyt – amennyiben az  érintett Felek illetékes hatóságai egy erre 
irányuló megállapodást hoztak létre – ideiglenesen annak a Félnek a területére szállíthatják át, ahol a nyomozást le 
kell folytatni.

 2. A megállapodásnak tartalmaznia kell az érintett személy ideiglenes átadásával kapcsolatos szabályokat, valamint azt 
a határidőt, amikorra az érintett személyt vissza kell szállítani a megkereső Fél területére.

 3. Ha az  átadáshoz az  érintett személy hozzájárulása szükséges, a  hozzájáruló nyilatkozatot vagy annak másolatát 
haladéktalanul továbbítják a megkeresett Félnek.

 4. Az  átszállított személyt őrizetben kell tartani a  megkeresett Fél területén, és adott esetben annak a  Félnek 
a területén is, amelyen keresztül kell szállítani, kivéve, ha az átszállítást kérő Fél kéri a szabadon bocsátását.

 5. A  megkeresett Fél területén töltött fogva tartást be kell számítani abba a  fogva tartási időtartamba, amelyet 
az érintett személy a megkereső Fél területén tölt vagy tölteni fog.

 6. Az Egyezmény 11. Cikk 2. bekezdését és 12. Cikkét megfelelően alkalmazni kell.
 7. Bármely szerződő Fél, bármely időpontban, az  Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban kijelentheti, 

hogy jelen Cikk 1. bekezdése szerinti megegyezés előtt minden esetben, vagy a nyilatkozatban megjelölt bizonyos 
feltételek esetén kérni fogja a jelen Cikk 3. bekezdésében meghatározott hozzájárulást.

14. Cikk
Átszállított elítélt személyek személyes megjelenése
Az Egyezmény 11. és 12. Cikke megfelelően alkalmazandó azokra a személyekre is, akik azért vannak a megkeresett 
Fél őrizetében, mert a  megkereső Fél területén kiszabott szabadságvesztés letöltése céljából szállították oda, ha 
a megkereső Fél a személyes megjelenést az ítélet felülvizsgálata céljából kéri.

15. Cikk
A kézbesítendő eljárási iratok és bírói határozatok nyelve

 1. Jelen Cikk rendelkezései alkalmazandóak az  Egyezmény 7. Cikke vagy az  ahhoz fűzött Kiegészítő Jegyzőkönyv 
3. Cikke szerinti minden kézbesítésre.

 2. Az eljárási iratokat és a bírói határozatokat minden esetben azon a nyelven vagy nyelveken kell kézbesíteni, amilyen 
nyelven kibocsátották azokat.

 3. Az Egyezmény 16. Cikke rendelkezéseinek ellenére, ha az  iratot kibocsátó hatóság tudja, vagy jó okkal hiszi, hogy 
a  címzett kizárólag valamely más nyelven ért, az  iratot, vagy legalább annak legfontosabb részeit ezen a  másik 
nyelven készült fordítással kell ellátni.

 4. Az  Egyezmény 16. Cikke rendelkezéseinek ellenére, az  eljárási iratokat és a  bírói határozatokat, a  megkeresett Fél 
hatóságai munkájának elősegítése érdekében, el kell látni a  tartalmuk rövid összefoglalójának a  megkeresett Fél 
nyelvén készült fordításával.

16. Cikk
Kézbesítés postai úton

 1. Bármely Fél illetékes igazságügyi hatóságai közvetlenül, postai úton küldhetnek eljárási iratokat és bírói 
határozatokat azoknak a személyeknek, akik bármely másik Fél területén tartózkodnak.

 2. Az eljárási iratokhoz és bírósági határozatokhoz mellékelni kell egy tájékoztatót, amelyből kitűnik, hogy a címzett 
az  irattal kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről a  tájékoztatóban megjelölt hatóságtól kaphat felvilágosítást. 
A 15. Cikk 3. bekezdés rendelkezéseit erre a tájékoztatóra is alkalmazni kell.

 3. Az Egyezmény 8., 9. és 12. Cikk rendelkezéseit a postai úton történő kézbesítésre megfelelően alkalmazni kell.
 4. A fenti 15. Cikk 1., 2. és 3. bekezdés rendelkezéseit a postai úton történő kézbesítésre is alkalmazni kell.
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17. Cikk
Határon átnyúló megfigyelés

 1. Bűnügyi nyomozás keretében bármely Fél rendőri tisztviselői, akik a  saját országukban megfigyelés alatt tartanak 
egy olyan személyt, aki kiadatási bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható, vagy akiről alaposan feltételezhető, 
hogy a  fenti személy azonosításához, vagy megtalálásához vezethet, folytathatják a  megfigyelést a  másik Fél 
területén is, ha ez  a  Fél előzetesen előterjesztett jogsegélykérelem alapján engedélyezte a  határon átnyúló 
megfigyelést. Az engedély megadását feltételekhez lehet kötni.
Kérelemre a megfigyelést annak a Félnek a tisztviselőjére lehet bízni, amelynek a területén a megfigyelés folyik.
Az első albekezdésben említett kérelmet minden egyes Fél azon kijelölt hatóságának kell megküldeni, amelynek 
hatásköre van a kért engedély kiadására, vagy továbbítására.

 2. Ha különösen sürgős okokból a  másik Fél előzetes engedélyét nem lehet kikérni, a  megfigyelést végző hivatalos 
személyek a  bűnügyi nyomozás keretén belül folytathatják a  6. bekezdésben felsorolt bűncselekmények 
elkövetésével gyanúsított személy megfigyelését a határon túl is, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:
a. annak a  Félnek a  4. bekezdés szerinti hatóságait, amelynek a  területén a  megfigyelés folytatódik, azonnal 

a megfigyelés során értesíteni kell arról, hogy átlépték a határt;
b. haladéktalanul meg kell küldeni az  1. bekezdés szerinti megkeresést, és annak magyarázatát, hogy milyen 

okokból lépték át a határt előzetes engedély nélkül.
A megfigyelést abba kell hagyni, amint az a Fél, amelynek a területén a megfigyelés folyik, az a. pontban hivatkozott 
értesítés, vagy a  b.  pontban hivatkozott megkeresés megérkezése után kéri, vagy ha az  engedélyt a  határ 
átlépésétől számított öt órán belül nem kapják meg.

 3. Az 1. és 2. bekezdésben hivatkozott megfigyelés csak az alábbi, általános feltételek teljesülése esetén folytatható:
a. A  megfigyelést végző tisztviselőknek be kell tartaniuk a  jelen Cikk rendelkezéseit és annak a  Félnek 

a  jogszabályait, amelynek a  területén tevékenykednek; eleget kell tenniük a  helyi, illetékes hatóságok 
utasításainak.

b. A 2. bekezdésben szabályozott esetet kivéve, a tisztviselőknek a megfigyelés során maguknál kell tartaniuk 
az engedélyezést igazoló iratot.

c. A megfigyelést végző tisztviselőknek mindig képesnek kell lenniük bizonyítani, hogy hivatalos minőségben 
járnak el.

d. A  megfigyelést végző tisztviselők maguknál tarthatják szolgálati fegyverüket, kivéve, ha a  megkeresett Fél 
kifejezetten másképp rendelkezett; a fegyver használata tilos, kivéve jogos önvédelem esetén.

e. Magánlakásokba és nyilvánosság számára nem nyitott helyekre történő belépés tilos.
f. A megfigyelést végző tisztviselők a megfigyelt személyt nem tartóztathatják fel, nem kérdezhetik ki, és nem 

tartóztathatják le.
g. Minden műveletről jelentést kell készíteni azon Fél hatóságai számára, amelynek a  területén a megfigyelés 

folyik; a megfigyelést végző tisztviselők személyes megjelenését kérhetik.
h. Annak a  Félnek a  hatóságai, ahonnan a  megfigyelést végző tisztviselők jöttek, azon Fél hatóságainak 

kérésére, amelynek területén a  megfigyelés történt, segítséget nyújtanak az  ő részvételükkel végzett 
műveleteket követő nyomozásban, ideértve az igazságügyi eljárásokat is.

 4. A  Felek az  aláíráskor, illetve a  megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésekor, 
az  Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban megjelölik azokat a  hivatalos személyeket és hatóságokat, 
amelyeket a  jelen Cikk 1. és 2. bekezdésének megfelelően kijelöltek. Később, bármely időpontban ugyanilyen 
módon módosíthatják nyilatkozatuk tartalmát.

 5. A  Felek kétoldalú megállapodással kiterjeszthetik jelen Cikk alkalmazási körét, és annak végrehajtása céljából 
kiegészítő rendelkezéseket fogadhatnak el.

 6. A 2. bekezdésben hivatkozott megfigyelés kizárólag az alábbi bűncselekmények esetén folytatható:
– emberölés,
– gyilkosság,
– erőszakos közösülés,
– szándékos gyújtogatás,
– pénzhamisítás,
– fegyveres rablás és orgazdaság,
– zsarolás,
– emberrablás és túszszedés,
– emberkereskedelem,
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– kábítószer és pszichotróp anyagok illegális kereskedelme,
– fegyverekre és robbanószerekre vonatkozó jogszabályok megsértése,
– robbanószerek használata,
– mérgező és veszélyes hulladékok illegális szállítása,
– embercsempészet,
– gyermekek sérelmére elkövetett szexuális visszaélés.

18. Cikk
Ellenőrzött szállítások

 1. Minden Fél kötelezettséget vállal arra, hogy egy másik Fél megkeresésére a  kiadatási bűncselekmények 
nyomozásának keretében engedélyezi ellenőrzött szállítások alkalmazását területén.

 2. Az  ellenőrzött szállítások végrehajtására vonatkozó döntést minden egyes esetben a  megkeresett Fél illetékes 
hatóságai saját nemzeti jogukra figyelemmel hozzák meg.

 3. Az ellenőrzött szállításokat a megkeresett Fél eljárásainak megfelelően kell végezni. A művelet során az intézkedési, 
irányítási és ellenőrzési hatáskört a megkeresett Fél illetékes hatóságai gyakorolják.

 4. A  Felek az  aláíráskor, illetve a  megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésekor, 
az  Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban megjelölik azokat a  hatóságokat, amelyek a  jelen Cikk 
alkalmazására illetékesek. Később, bármely időpontban ugyanilyen módon módosíthatják nyilatkozatuk tartalmát.

19. Cikk
Fedett nyomozás

 1. A megkereső és a megkeresett Fél megállapodhat abban, hogy a bűnügyi nyomozások során egymást fedett vagy 
hamis személyazonossággal tevékenykedő tisztviselők útján segítik (fedett nyomozás).

 2. A megkeresés teljesítéséről minden egyes esetben a megkeresett Fél illetékes hatóságai határoznak nemzeti joguk 
és eljárásjoguk figyelembevételével. A  fedett nyomozás időtartamáról, annak pontos feltételeiről és az  érintett 
tisztviselők jogállásáról az érintett Felek állapodnak meg nemzeti joguk és eljárásjoguk figyelembevételével.

 3. A fedett nyomozást azon Fél nemzeti jogának és eljárásainak megfelelően kell végezni, amelynek területén a fedett 
nyomozást végzik. A  részt vevő Felek együttműködnek annak érdekében, hogy a  fedett nyomozás előkészítését 
és felügyeletét biztosítsák, és megtegyék a  szükséges intézkedéseket a  fedett vagy hamis személyazonossággal 
tevékenykedő tisztviselők biztonsága érdekében.

 4. A  Felek az  aláíráskor, illetve a  megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésekor, 
az  Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban megjelölik azokat a  hatóságokat, amelyek a  jelen Cikk 
2. bekezdésének alkalmazására illetékesek. Később, bármely időpontban ugyanilyen módon módosíthatják 
nyilatkozatuk tartalmát.

20. Cikk
Közös nyomozócsoport

 1. Kölcsönös megállapodás alapján két vagy több Fél illetékes hatóságai közös nyomozó csoportot hozhatnak létre 
meghatározott célra és korlátozott, de közös megegyezéssel meghosszabbítható időtartamra annak érdekében, 
hogy a  csoportot létrehozó egy vagy több Fél területén bűnügyi nyomozást folytasson. A  csoport összetételét 
a megállapodásban határozzák meg.
Közös nyomozócsoport létrehozására különösen olyan esetekben kerülhet sor, amikor:
a. bűncselekmények felderítésére irányuló nyomozás során egy Félnek bonyolult és nagy ráfordítást igénylő, 

más Feleket is érintő bűnügyi nyomozást kell folytatni;
b. több Fél folytat olyan bűncselekmények felderítésére irányuló nyomozást, amelyek körülményei az  érintett 

Felek összehangolt és egyeztetett fellépését teszik szükségessé.
Közös nyomozó csoport létrehozását bármely érintett Fél kérheti. A csoportot az egyik olyan Fél területén hozzák 
létre, amelynek a területén a nyomozást előreláthatólag folytatni kell.

 2. A  közös nyomozó csoport létrehozására irányuló megkeresésnek az  Egyezmény 14. Cikkének vonatkozó 
rendelkezéseiben említett információkon kívül tartalmaznia kell a csoport összetételére vonatkozó javaslatokat is.

 3. A közös nyomozó csoport tevékenységét a csoportot létrehozó Felek területén a következő általános feltételekkel 
végzi:
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a. a csoport vezetője azon Fél bűnügyi nyomozásban részt vevő illetékes hatóságának a képviselője, amely Fél 
területén a csoport tevékenykedik. A csoport vezetője a nemzeti joga alapján őt megillető hatáskör korlátain 
belül jár el;

b. a csoport tevékenységét annak a tagállamnak a joga szerint végzi, amelyben tevékenykedik. A csoport tagjai 
és kiküldött tagjai feladataikat az a. pontban említett személy vezetésével látják el, figyelembe véve a saját 
hatóságaik által a csoport létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározott feltételeket;

c. az  a  Fél, amelynek területén a  csoport tevékenykedik, gondoskodik a  csoport munkájának végzéséhez 
szükséges szervezeti feltételek megteremtéséről.

 4. Jelen Cikkben a közös nyomozócsoport azon tagjait, akiket az a Fél delegál, amelynek a területén a nyomozás folyik 
„tag”-nak nevezik, míg a nyomozó csoport azon tagjainak elnevezése, akik nem a csoport működési helye szerinti 
Fél területéről érkeztek, a csoportba „kiküldött” tagok.

 5. A  közös nyomozó csoportba kiküldött tagok jogosultak jelen lenni a  csoport működése szerinti Fél területén 
foganatosított nyomozati intézkedéseknél. A  csoport vezetője ugyanakkor különleges okok alapján, a  csoport 
működése szerinti Fél jogával összhangban, másképpen is dönthet.

 6. A  közös nyomozó csoportba kiküldött tagokat a  csoport vezetője – a  csoport működése szerinti Fél jogával 
összhangban – megbízhatja meghatározott nyomozati intézkedések végrehajtásával, ha azt a  csoport működési 
helye szerinti Fél és a kiküldő Fél illetékes hatóságai jóváhagyták.

 7. Amikor a  közös nyomozó csoportnak a  csoportot létrehozó Felek egyikében kell nyomozati intézkedéseket 
foganatosítania, az  érintett Fél által a  csoporthoz kiküldött tagok megkereshetik saját illetékes hatóságaikat, 
hogy tegyék meg a  szükséges intézkedéseket. Ezeknek az  intézkedéseknek a  megtételét az  érintett Fél területén 
ugyanolyan feltételek szerint mérlegelik, mintha azokat nemzeti nyomozás keretében kérték volna.

 8. Amikor a  közös nyomozó csoport a  nyomozó csoportban részt nem vevő Féltől vagy harmadik államtól igényel 
segítséget, a  csoport működési helye szerinti Fél illetékes hatósága a  vonatkozó nemzetközi megállapodásoknak 
vagy megegyezéseknek megfelelően jogsegély iránti megkeresést terjeszthet elő a  másik érintett állam illetékes 
hatóságánál.

 9. A  közös nyomozó csoport kiküldött tagja, nemzeti jogával összhangban és saját hatáskörének keretein belül, 
a  csoport által végzett bűnügyi nyomozások elősegítése céljából a  csoport számára olyan információkat 
szolgáltathat, amelyek az őt kiküldő Félnél állnak rendelkezésre.

 10. A  közös nyomozó csoport tagja vagy kiküldött tagja által a  csoport tagjaként jogszerűen megszerzett olyan 
információkat, amelyek egyébként nem hozzáférhetőek az  érintett Fél illetékes hatóságai számára, a  következő 
célokra lehet felhasználni:
a. azokra a célokra, amelyekre a csoportot létrehozták;
b. más bűncselekmények felderítése, nyomozása és büntetőeljárás lefolytatása céljából annak a  Félnek 

az előzetes hozzájárulásával, amelytől az  információt beszerezték. E hozzájárulás megtagadására csak olyan 
esetekben kerülhet sor, amikor a  hozzájárulás megadása veszélyeztetné a  bűnügyi nyomozás lefolytatását 
az érintett Fél területén, vagy olyan esetben, amelyben az érintett Fél megtagadhatná a kölcsönös jogsegélyt;

c. a közbiztonság közvetlen és súlyos veszélyeztetésének a megelőzése céljából és a b. pont rendelkezéseinek 
sérelme nélkül, amennyiben ennek alapján bűnügyi nyomozás indul;

d. egyéb célok elérésére, amennyiben a csoportot létrehozó Felek ebben megállapodtak.
 11. Jelen Cikk rendelkezései nem érintik a közös nyomozó csoportok létrehozására vagy működésére vonatkozó egyéb, 

meglévő rendelkezéseket vagy megegyezéseket.
 12. Olyan mértékben, amilyenben az érintett Felek joga vagy a Felek között hatályban lévő nemzetközi megállapodások 

lehetővé teszik, meg lehet állapodni arról, hogy részt vehessenek a  csoport tevékenységében olyan személyek is, 
akik nem a  csoportot létrehozó Felek illetékes hatóságainak a  képviselői. A  csoport tagjaira és kiküldött tagjaira 
jelen Cikk alapján ráruházott jogok ezeket a  személyeket nem illetik meg, hacsak a  megállapodás kifejezetten 
másként nem rendelkezik.

21. Cikk
A hivatalos személyek büntetőjogi felelőssége
A 17., 18., 19. vagy 20. Cikk rendelkezéseiben említett tevékenységek során azok a tisztviselők, akik nem a működés 
helye szerinti Féltől, hanem másik Féltől érkeztek, a  sérelmükre vagy általuk elkövetett bűncselekmények 
tekintetében a  tevékenység helye szerinti Fél tisztviselőivel azonos elbánásban részesülnek, kivéve, ha az  érintett 
Felek másként állapodnak meg.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 207. szám 33339

22. Cikk
A hivatalos személyek polgári jogi felelőssége

 1. Amikor valamely Fél tisztviselői a 17., 18., 19. vagy 20. Cikk rendelkezéseinek megfelelően egy másik Fél területén 
tevékenykednek, az  általuk eljárásuk során okozott károkért az  előbbi Fél annak a  Félnek a  joga szerint felel, 
amelynek területén e tevékenységet végzik.

 2. Az a Fél, amelynek területén az 1. bekezdésben említett kár bekövetkezett, a kárt ugyanolyan feltételek mellett téríti 
meg, mintha azt a saját tisztviselői okozták volna.

 3. Az a Fél, amelynek tisztviselői egy másik Fél területén valakinek kárt okoztak, teljes mértékben megtéríti ez utóbbi 
Félnek az általa a károsultaknak, illetve a károsult személyek jogán jogosult más személyeknek kifizetett kártérítés 
összegét.

 4. Az 1. bekezdésben szabályozott esetben – harmadik személyekkel szemben fennálló jogai gyakorlásának sérelme 
nélkül, és a  3. bekezdésben foglalt rendelkezés kivételével – minden Fél lemond az  olyan károk megtérítésének 
igényléséről, amelyet egy másik Féltől szenvedett el.

 5. Jelen Cikk rendelkezései csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben a Felek másképp nem egyeztek meg.

23. Cikk
A tanúk védelme
Ha az  egyik Fél az  Egyezmény vagy annak valamelyik kiegészítő Jegyzőkönyve alapján jogsegélyt kér egy olyan 
tanúval kapcsolatban, aki megfélemlítésnek lehet kitéve vagy védelmet igényel, a megkereső és a megkeresett Fél 
illetékes hatóságai a  belső törvényeiknek megfelelően megállapodásra törekszenek az  érintett személy védelme 
érdekében szükséges intézkedések vonatkozásában.

24. Cikk
Ideiglenes intézkedések

 1. A  megkereső Fél kérésére a  megkeresett Fél, belső törvényeinek megfelelően ideiglenes intézkedéseket tehet 
a bizonyíték megőrzése, a fennálló helyzet fenntartása, vagy a veszélyeztetett jogi érdekek védelme érdekében.

 2. A  megkeresett Fél a  kérelmet részben, vagy bizonyos feltételekhez kötötten – különösen időben korlátozva – is 
teljesítheti.

25. Cikk
Bizalmasság
A megkereső Fél kérheti, hogy a  megkeresett Fél a  megkeresés tényét és tartalmát kezelje bizalmasan, ide nem 
értve a  kérelem teljesítéséhez szükséges mértékű kezelést. Ha a  megkeresett Fél a  bizalmasság követelményének 
nem tud eleget tenni, arról a megkereső Felet haladéktalanul tájékoztatja.

26. Cikk
Adatvédelem

 1. A  személyes adatokat, amelyeket az  egyik Fél a  másiktól az  Egyezmény vagy annak bármely kiegészítő 
Jegyzőkönyve alapján előterjesztett megkeresés teljesítésének eredményeként kapott meg, az a Fél, amely az ilyen 
adatokhoz hozzájutott, csak a következő esetekben használhatja fel:
a. olyan eljárások lefolytatására, amelyekre az Egyezmény vagy bármely kiegészítő Jegyzőkönyve alkalmazandó;
b. olyan egyéb igazságügyi és közigazgatási eljárások lefolytatására, amelyek az  a.  pontban említett eljárások 

lefolytatásához közvetlenül kapcsolódnak;
c. a közbiztonság közvetlen és súlyos veszélyeztetésének megelőzésére.

 2. Ezt az adatot ugyanakkor bármely más célra is fel lehet használni, ha ehhez az a Fél, amelytől az adat származik, vagy 
az a személy, amelyre az adat vonatkozik, előzetesen hozzájárul.

 3. Bármely Fél megtagadhatja olyan személyes adatok átadását, amelyeket az  Egyezmény vagy annak bármely 
kiegészítő Jegyzőkönyve alapján előterjesztett megkeresés teljesítésének eredményeként kapott meg, ha
– az ilyen adatot nemzeti joga védi, és
– azt a  Felet, amelynek az  adatot át kellene adnia, nem kötik a  Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, 

a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló Egyezmény rendelkezései, kivéve, 
ha az utóbbi Fél vállalja, hogy olyan védelemben részesíti az adatot, amilyet az előbbi Fél megkíván.
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 4. Bármely Fél, amely olyan személyes adatokat továbbít, amelyeket az  Egyezmény vagy annak bármely kiegészítő 
Jegyzőkönyve alapján előterjesztett megkeresés teljesítésének eredményeként kapott meg, kérheti, hogy az a Fél, 
amelyhez az adatot továbbította, adjon tájékoztatást az adat felhasználásáról.

 5. Bármely Fél az Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban kérheti, hogy az olyan eljárások esetén, amikor 
a  személyes adatok átadását vagy felhasználását az  Egyezmény, vagy annak bármely kiegészítő Jegyzőkönyve 
rendelkezései alapján megtagadhatná, vagy korlátozhatná, a  másik Félhez továbbított személyes adatokat 
az 1. bekezdésben említett célokra csak előzetes engedélyével használják fel.

27. Cikk
Közigazgatási hatóságok
A Felek bármikor, az Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban meghatározhatják, hogy mely hatóságokat 
tekintik az Egyezmény 1. Cikk 3. bekezdésének alkalmazása szempontjából közigazgatási hatóságoknak.

28. Cikk
Más egyezményekhez való viszony
A jelen Jegyzőkönyv rendelkezései nem érintik a Felek között az Egyezmény 26. Cikk 3. bekezdése alapján létrejött 
két- és többoldalú megállapodások szélesebb körű rendelkezéseit.

29. Cikk
Viták rendezése
Az Európa Tanács Bűnügyi kérdésekkel foglalkozó Európai Bizottsága folyamatosan tájékoztatást kap az Egyezmény 
és kiegészítő Jegyzőkönyvei értelmezéséről és alkalmazásáról, és megtesz minden szükséges lépést, hogy 
megkönnyítse az azok végrehajtásából eredő problémák békés rendezését.

III. FEJEZET

30. Cikk
Aláírás és hatálybalépés

 1. A  kiegészítő Jegyzőkönyv az  Európa Tanács azon tagállamai részére áll nyitva aláírásra, amelyek az  Egyezmény 
részesei, vagy azt aláírták. A  kiegészítő Jegyzőkönyvet meg kell erősíteni, el kell fogadni vagy jóvá kell hagyni. 
Az aláíró nem erősítheti meg, nem fogadhatja el, és nem hagyhatja jóvá a Jegyzőkönyvet, ha azt megelőzően vagy 
egyidejűleg nem erősíti meg, nem fogadja el, vagy nem hagyja jóvá az  Egyezményt. A  megerősítési, elfogadási, 
jóváhagyási okiratokat az Európa Tanács Főtitkáránál kell letétbe helyezni.

 2. A  kiegészítő Jegyzőkönyv a  megerősítésről, elfogadásról vagy jóváhagyásról szóló harmadik okirat letétbe 
helyezésétől számított 3 hónap leteltét követő hónap első napján lép hatályba.

 3. Az  ezt követően megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó aláíró állam vonatkozásában a  kiegészítő Jegyzőkönyv 
a  megerősítésről, elfogadásról vagy jóváhagyásról szóló okirat letétbe helyezésétől számított 3 hónap leteltét 
követő hónap első napján lép hatályba.

31. Cikk
Csatlakozás

 1. Bármely nem tagállam, amely csatlakozott az  Egyezményhez, csatlakozhat a  kiegészítő Jegyzőkönyvhöz, annak 
hatálybalépését követően.

 2. Az ilyen csatlakozás a csatlakozási okiratnak az Európa Tanács Főtitkáránál történt letétbe helyezésével történik
 3. A  csatlakozó állam vonatkozásában a  Jegyzőkönyv a  csatlakozási okirat letétbe helyezésétől számított 3 hónap 

leteltét követő hónap első napján lép hatályba.

32. Cikk
Területi alkalmazás

 1. Bármely állam az  aláíráskor vagy a  megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe 
helyezésekor meghatározhatja a kiegészítő Jegyzőkönyv alkalmazásának területét vagy területeit.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 207. szám 33341

 2. Bármely állam bármely későbbi időpontban az  Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozattal kiterjesztheti 
a kiegészítő Jegyzőkönyvet a nyilatkozatban meghatározott területre. Ilyen terület vonatkozásában a Jegyzőkönyv 
a nyilatkozatnak a Főtitkár általi kézhezvételétől számított 3 hónap leteltét követő hónap első napján lép hatályba.

 3. Az előző két bekezdés szerint tett bármely nyilatkozatot, a nyilatkozatban említett bármely terület vonatkozásában 
az Európa Tanács Főtitkárához intézett értesítéssel vissza lehet vonni. Az ilyen visszavonás az értesítésnek az Európa 
Tanács Főtitkára általi kézhezvételétől számított 3 hónap leteltét követő hónap első napján lép hatályba.

33. Cikk
Fenntartások

 1. Bármely Fél által az  Egyezmény vagy kiegészítő Jegyzőkönyve valamely rendelkezéséhez tett fenntartások erre 
a  kiegészítő Jegyzőkönyvre is alkalmazandók, kivéve, ha a  Fél az  aláíráskor vagy a  megerősítési, elfogadási, 
jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezésekor másként nyilatkozik. Ugyanez vonatkozik 
az Egyezmény vagy kiegészítő Jegyzőkönyve rendelkezései alapján vagy arra vonatkozóan tett nyilatkozatokra is.

 2. Bármely állam az  aláíráskor vagy megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe 
helyezésekor úgy nyilatkozhat, hogy fenntartja a jogot, hogy részben vagy egészben ne fogadja el a 16., 17., 18., 19. 
vagy 20. Cikk közül egy vagy több Cikket. Semmilyen más fenntartás nem tehető.

 3. Bármely Fél részben vagy egészben visszavonhatja az előző bekezdések szerint tett fenntartását, az Európa Tanács 
Főtitkárához intézett nyilatkozattal, amely a kézhezvétel napjától hatályos.

 4. Bármely Fél, amely fenntartást tett ezen kiegészítő Jegyzőkönyv valamely, a  2. bekezdésben említett Cikke 
vonatkozásában, nem igényelheti egy másik Féltől ezen Cikk alkalmazását; ha azonban fenntartása részleges 
vagy feltételes, akkor igényelheti ezen rendelkezések alkalmazását olyan mértékben, amilyenben azokat maga is 
elfogadta.

34. Cikk
Felmondás

 1. Bármely Szerződő Fél saját maga vonatkozásában felmondhatja a  kiegészítő Jegyzőkönyvet az  Európa Tanács 
Főtitkárához intézett értesítéssel.

 2. A felmondás az erről szóló értesítésnek a Főtitkár általi kézhezvételétől számított 3 hónap leteltét követő hónap első 
napján lép hatályba.

 3. Az Egyezmény felmondása automatikusan együtt jár a kiegészítő Jegyzőkönyv felmondásával.

35. Cikk
Értesítések
Az Európa Tanács Főtitkára értesíti az  Európa Tanács tagjait és a  jelen Jegyzőkönyvhöz csatlakozott valamennyi 
államot:
a. a jelen Jegyzőkönyv minden aláírásáról;
b. minden megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okirat letétbe helyezéséről;
c. a jelen Jegyzőkönyv 30. és 31. Cikke szerinti minden hatálybalépésről;
d. a jelen Jegyzőkönyvet érintő bármely más aktusról, nyilatkozatról, értesítésről vagy tájékoztatásról.

Ennek hiteléül az erre kellőképpen felhatalmazott alulírottak ezt a kiegészítő Jegyzőkönyvet aláírták.

Készült Strasbourgban, 2001. november 8-án, angol és francia nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles, egyetlen 
példányban, mely az  Európa Tanács levéltárában marad letétbe helyezve. Az  Európa Tanács Főtitikára hiteles 
példányokat küld az  Európa Tanács valamennyi tagállamának, és azon nem tagállamoknak, amelyek csatlakoztak 
az Egyezményhez.”

4. § (1) Az  Egyezmény 15. Cikk 8.d bekezdése alapján Magyarország a  Jegyzőkönyv kötelező hatályának elismerésekor 
az Egyezmény 15. Cikk 8.d. bekezdéséhez a (2) bekezdés szerinti nyilakozatot teszi.

 (2) Az Egyezmény 15. Cikk 8.d bekezdése alapján az Egyezmény 15. Cikk 8.d bekezdéséhez tett nyilatkozat hiteles angol 
nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„In accordance with Article 15 paragraph 8.d of the Convention, Hungary reserves the right, that in case of 
infringements of the rules of law, the Prosecutor General’s Office accepts and submits requests as the appointed 
central authority in Hungary.”
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„Az Egyezmény 15. Cikk 8.d bekezdése értelmében Magyarország fenntartja a jogot, hogy szabálysértési ügyekben 
Magyarországon a megkereséseket kijelölt központi hatóságként a Legfőbb Ügyészség fogadja és terjeszti elő.”

 (3) A  Jegyzőkönyv 33. Cikk 2. bekezdése alapján Magyarország a  Jegyzőkönyv kötelező hatályának elismerésekor 
a Jegyzőkönyv 16. Cikkéhez a (4) bekezdés szerinti fenntartást teszi.

 (4) A  Jegyzőkönyv 33. Cikk 2. bekezdése alapján a  Jegyzőkönyv 16. Cikkéhez tett fenntartás hiteles angol nyelvű 
szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„In accordance with Article 33 paragraph 2 of the Second Additional Protocol, Hungary reserves the right to exclude 
the application of Article 16 of the Second Additional Protocol in its entirety.”
„A második kiegészítő jegyzőkönyv 33. Cikk 2. bekezdése alapján Magyarország fenntartja a  jogot, hogy kizárja 
a második kiegészítő jegyzőkönyv 16. Cikke egészének alkalmazását.”

 (5) A  Jegyzőkönyv 13. Cikk 7. bekezdése alapján Magyarország a  Jegyzőkönyv kötelező hatályának elismerésekor 
a Jegyzőkönyv 13. Cikkéhez a (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot teszi.

 (6) A  Jegyzőkönyv 13. Cikk 7. bekezdése alapján a  Jegyzőkönyv 13. Cikkéhez tett nyilatkozat hiteles angol nyelvű 
szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„In accordance with Article 13 paragraph 7 of the Second Additional Protocol, Hungary declares that before an 
agreement is reached under Article 13 paragraph 1, consent from the person concerned referred to in Article 13 
paragraph 3 will be required in each case.”
„A második kiegészítő jegyzőkönyv 13. Cikk 7. bekezdése alapján Magyarország kinyilvánítja, hogy a  13. Cikk 
1. bekezdése szerinti megállapodás létrehozása előtt Magyarország minden esetben kéri a 13. Cikk 3. bekezdésében 
említett, az érintett személy hozzájárulásáról szóló nyilatkozat megküldését.”

 (7) A  Jegyzőkönyv 17. Cikk 4. bekezdése alapján Magyarország a  Jegyzőkönyv kötelező hatályának elismerésekor 
a Jegyzőkönyv 17. Cikkéhez a (8) bekezdés szerinti nyilatkozatot teszi.

 (8) A  Jegyzőkönyv 17. Cikk 4. bekezdése alapján a  Jegyzőkönyv 17. Cikkéhez tett nyilatkozat hiteles angol nyelvű 
szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„In accordance with Article 17 paragraph 4 of the Second Additional Protocol, Hungary declares, that in applying 
Article 17, the appointed competent authority according to paragraphs 1 and 2 is the International Law 
Enforcement Cooperation Centre.”
„A második kiegészítő jegyzőkönyv 17. Cikk 4. bekezdése alapján Magyarország kinyilvánítja, hogy 17. Cikk 
alkalmazása során az  1. és 2. bekezdés szerint kijelölt illetékes hatóság a  Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési 
Központ (NEBEK).”

 (9) A  Jegyzőkönyv 18. Cikk 4. bekezdése alapján Magyarország a  Jegyzőkönyv kötelező hatályának elismerésekor 
a Jegyzőkönyv 18. Cikkéhez a (10) bekezdés szerinti nyilatkozatot teszi.

 (10) A  Jegyzőkönyv 18. Cikk 4. bekezdése alapján a  Jegyzőkönyv 18. Cikkéhez tett nyilatkozat hiteles angol nyelvű 
szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„In accordance with Article 18 paragraph 4 of the Second Additional Protocol, Hungary declares, that in applying 
Article 18, the appointed competent authority is the County Chief Prosecutor’s Office which is territorially 
competent with respect to the execution of the controlled delivery.”
„A második kiegészítő jegyzőkönyv 18. Cikk 4. bekezdése alapján Magyarország kinyilvánítja, hogy a  18. Cikk 
alkalmazása során a  kijelölt illetékes hatóság az  ellenőrzött szállítás teljesítése szerint területileg illetékes megyei 
főügyészség.”

 (11) A  Jegyzőkönyv 19. Cikk 4. bekezdése alapján Magyarország a  Jegyzőkönyv kötelező hatályának elismerésekor 
a Jegyzőkönyv 19. Cikkéhez a (12) bekezdés szerinti nyilatkozatot teszi.

 (12) A  Jegyzőkönyv 19. Cikk 4. bekezdése alapján a  Jegyzőkönyv 19. Cikkéhez tett nyilatkozat hiteles angol nyelvű 
szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„In accordance with Article 19 paragraph 4 of the Second Additional Protocol, Hungary declares, that in applying 
Article 19, the appointed competent authority is the territorially competent County Chief Prosecutor’s Office.”
„A második kiegészítő jegyzőkönyv 19. Cikk 4. bekezdése alapján Magyarország kinyilvánítja, hogy a  19. Cikk 
alkalmazása során kijelölt illetékes hatóság a területileg illetékes megyei főügyészség.”

 (13) A  Jegyzőkönyv 26. Cikk 5. bekezdése alapján Magyarország a  Jegyzőkönyv kötelező hatályának elismerésekor 
a Jegyzőkönyv 26. Cikkéhez a (14) bekezdés szerinti nyilatkozatot teszi.

 (14) A  Jegyzőkönyv 26. Cikk 5. bekezdése alapján a  Jegyzőkönyv 26. Cikkéhez tett nyilatkozat hiteles angol nyelvű 
szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„In accordance with Article 26 paragraph 5 of the Second Additional Protocol, Hungary declares, that in case of 
proceedings, where the transmission or use of personal data could be refused or limited in accordance with the 
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provisions of the Convention or one of its Protocols, personal data transmitted to another Party may only be used 
for the purposes mentioned in Atricle 26 paragraph 1 with its previous consent.”
„A második kiegészítő jegyzőkönyv 26. Cikk 5. bekezdése alapján Magyarország kinyilvánítja, hogy olyan eljárások 
esetén, amikor a személyes adatok továbbítását vagy felhasználását az Egyezmény, vagy annak bármely kiegészítő 
jegyzőkönyve alapján megtagadhatná vagy korlátozhatná, a másik Félhez továbbított személyes adatokat a 26. Cikk 
1. bekezésében említett célra csak előzetes engedéllyel lehet felhasználni.”

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Jegyzőkönyv 30. Cikk 3. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Jegyzőkönyv, illetve a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter – annak 

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

6. § (1) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.
 (2) Az  Egyezménynek a  Jegyzőkönyv 1–6. Cikkében foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hiteles 

szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása közzétételéről – a külpolitikárt felelős miniszter egyetértésével – 
az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2017. évi CLXXIV. törvény
a Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között 
a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való 
támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről*

1. §  Az  Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad a  Magyarország és a  Kínai Népköztársaság (Heilongjiang 
Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének 
Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának 
elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

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

“Agreement Between Hungary and the People’s Republic of China (Education Department of 
Heilongjiang Province) on Supporting the Educational Functioning of Heilongjiang University of 
Chinese Medicine in Hungary

In order to promote and further strengthen the exchange and cooperation in the field of higher education between 
Hungary and China, the People’s Republic of China and Hungary, (hereinafter referred to as “the Parties”) having 
regard to the principle of mutual benefits, have agreed as follows:

 (1) The Parties agreed to support Heilongjiang University of Chinese Medicine (HLJUCM) to carry out teaching and 
training activities in the field of health science in Hungary. Heilongjiang University of Chinese Medicine is entitled to 
award HLJUCM’s diploma to students who have completed all the required courses and met the graduation criteria. 
HLJUCM is also entitled to award academic degrees to students who have met the criteria for academic degree 
awarding.

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) The Parties agree on defining professional contact points, which share responsibility for safeguarding this 
Agreement. Accordingly, the following bodies deem as a source of information:
a) the Ministry of Human Capacities on behalf of Hungary
b) the Education Department of Heilongjiang Province on behalf of the People’s Republic of China.

 (3) The Parties agreed to inform the other party of the completion of domestic legal procedures required for the entry 
into force of this Agreement and to complete the relevant procedures by 31 December 2017.

 (4) This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day following the receipt of the latest written 
notification.

 (5) This Agreement shall remain in force until either Party notifies, in writing, the other Party of its intention to 
terminate it. In such a case the Agreement shall cease to be in force on the thirtieth (30th) day of the first calendar 
year after the date of such notification.

Signed in Budapest on the 30 October, 2017, in 2 (two) copies, in Hungarian, Chinese and English, all texts being 
equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

 For the State of Hungary For the People’s Republic of China 
 Ministry of Foreign Affairs and Trade Education Department of Heilongjiang Province”

„Megállapodás Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási 
Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének 
támogatásáról Magyarországon

A Magyarország és Kína között a  felsőoktatás terén megvalósuló tapasztalatcsere és együttműködés további 
erősítésének érdekében Magyarország és a  Kínai Népköztársaság (továbbiakban: „a Felek”) a  kölcsönös előnyökre 
való tekintettel a következőkben állapodtak meg:

 (1) A Felek támogatják, hogy a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem (HLJUCM) egészségtudományi területen 
oktatási és képzési tevékenységet folytasson Magyarországon. A  Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem 
kiadhat HLJUCM diplomát azon hallgatóknak, akik elvégeztek minden szükséges kurzust és megfeleltek a végzési 
kritériumoknak. A HLJUCM egyetemi diplomát is kiadhat azon hallgatóknak, akik megfeleltek az egyetemi diploma 
megszerzéséhez szükséges kritériumoknak.

 (2) A Felek szakmai kapcsolattartó pontokat jelölnek ki, melyek közös felelősséget vállalnak jelen megállapodás 
betartásáért. Ennek megfelelően a következő testületek tekinthetőek információ-forrásként:
a) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Magyarország képviseletében
b) Heilongjiang tartomány Oktatási Minisztériuma a Kínai Népköztársaság képviseletében.

 (3) A Felek tájékoztatják egymást a jelen megállapodás hatályba lépéséhez szükséges hazai jogi eljárások teljesítéséről, 
és 2017. december 31-ig lefolytatják a szükséges eljárásokat.

 (4) Jelen megállapodás a legutolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.
 (5) Jelen megállapodás mindaddig hatályban marad, ameddig az egyik Fél felbontási szándékáról írásban nem értesíti 

a másik Felet. Ilyen esetben a megállapodás az értesítés dátumát követő első naptári év harmincadik (30.) napján 
hatályát veszti.

Kelt Budapest, 2017. október 30. napján 2 (kettő) eredeti példányban magyar, kínai és angol nyelven, és mindhárom 
szöveg egyformán hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

 Magyarország nevében A Kínai Népköztársaság nevében 
 Külgazdasági és Külügyminisztérium Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma”
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4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás (4) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, illetve a  2.  § és a  3.  § hatályba lépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter annak 

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

5. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2017. évi CLXXV. törvény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi 
együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló  
1969. évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről*
(Az Egyezmény nemzetközi jogi értelemben 2014. március 18-án vesztette hatályát.)

1. §  Hatályát veszti a  Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Kubai Köztársaság Kormánya között az  egészségügyi 
együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi  
16. törvényerejű rendelet.

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

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2017. évi CLXXVI. törvény
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú 
nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről**

1. §  Az  Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között 
a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv 
(a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

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

„JEGYZŐKÖNYV MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS MONGÓLIA KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGYARORSZÁG 
ÉS MONGÓLIA KÖZÖTTI KÉTOLDALÚ NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK HATÁLYÁNAK RENDEZÉSÉRŐL

Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)
Hangsúlyozva a kétoldalú szerződéses kapcsolatok fontosságát és végrehajtásuk szükségességét,

  * A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el.



33346 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 207. szám 

Törekedve baráti kapcsolataik erősítésére és továbbfejlesztésére a kétoldalú szerződéses kapcsolatok rendezése által,
Elhatározván ennek érdekében a Magyarország és Mongólia között fennálló kétoldalú szerződések felülvizsgálatát,

A következőkben állapodtak meg:

1. cikk
A jelen Jegyzőkönyv Mellékletében felsorolt, 2016. január 22-ét megelőzően megkötött kétoldalú állam- illetve 
kormányközi szerződések Magyarország és Mongólia között továbbra is hatályban maradnak és alkalmazandóak.

2. cikk
Jelen Jegyzőkönyv Melléklete a jelen Jegyzőkönyv szerves részét képezi.

3. cikk
A jelen Jegyzőkönyv Mellékletében nem szereplő, bármely Magyarország és Mongólia között megkötött kétoldalú 
állam- illetve kormányközi szerződés jelen Jegyzőkönyv hatályba lépésének napjától számítva a  Szerződő Felek 
viszonyában hatályon kívül helyezettnek tekintendő.

4. cikk
Jelen Jegyzőkönyv hatálya nem terjed ki a  Szerződő Felek között megkötött azon kétoldalú szerződésekre, 
amelyeket a Szerződő Felek minisztériumai, hatóságai vagy szervezetei egymás között kötöttek.

5. cikk
Jelen Jegyzőkönyv a  diplomáciai úton továbbított későbbi jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik 
(30.) napon lép hatályba, amelyben a  Szerződő Felek értesítik egymást a  jelen Jegyzőkönyv hatályba lépéséhez 
szükséges belső jogi követelmények Szerződő Felek általi teljesítéséről.

Készült Ulánbátorban, 2016. január 25-én két eredeti példányban, magyar, mongol és angol nyelven, mindhárom 
szöveg egyaránt hiteles. Vita esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA NEVÉBEN MONGÓLIA KORMÁNYA NEVÉBEN

MELLÉKLET

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS MONGÓLIA KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGYARORSZÁG ÉS 
MONGÓLIA KÖZÖTTI KÉTOLDALÚ NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK HATÁLYÁNAK RENDEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 
JEGYZŐKÖNYVHÖZ

Szerződő Felek között hatályban maradó, Magyarország és Mongólia között megkötött kétoldalú nemzetközi 
szerződések listája
  1. Szerződés a  Magyar Népköztársaság és a  Mongol Népköztársaság között a  polgári, családjogi és bűnügyi 

jogsegélyről (Budapest, 1968. november 22.)
  2. Konzuli egyezmény a  Magyar Népköztársaság és a  Mongol Népköztársaság között (Budapest,  

1974. június 27.)
  3. Egyezmény a  Magyar Köztársaság és Mongólia között a  kettős adóztatás elkerüléséről és az  adóztatás 

kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem és a vagyonadók területén (Ulánbátor, 1994. szeptember 13.)
  4. Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a beruházások előmozdításáról 

és kölcsönös védelméről (Ulánbátor, 1994. szeptember 13.)
  5. Egyezmény a  Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a  vámügyekben történő 

együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról (Budapest, 1995. szeptember 22.)
  6. Kulturális, oktatási és tudományos együttműködési egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia 

Kormánya között (Ulánbátor, 1996. szeptember 27.)
  7. Szerződés a  Magyar Köztársaság és Mongólia között a  baráti kapcsolatokról és az  együttműködésről 

(Budapest, 1998. január 28.)
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  8. Gazdasági együttműködési megállapodás a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Mongol Köztársaság 
Kormánya között (Ulánbátor, 2005. december 7.)

  9. Egyezmény a  Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a  vámügyekben történő 
együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény módosításáról (Ulánbátor, 2010. január 13.)

10. Egyezmény a Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról (Budapest, 2011. június 10.)
11. Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a  diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel 

rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás (Ulánbátor, 2015. május 29.)”

“PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA 
CONCERNING THE VALIDITY OF THE BILATERAL TREATIES BETWEEN HUNGARY AND MONGOLIA

The Government of Hungary and the Government of Mongolia, (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”)
Emphasizing the importance of the bilateral legal frameworks and the necessity of their implementation,
Aiming at strengthening and further developing their friendly relations by the settlement of their bilateral treaty relations,
Having agreed, for this matter, to review the bilateral treaties concluded between Hungary and Mongolia,

Have agreed as follows:

Article 1
The bilateral treaties concluded between Hungary and Mongolia at state or governmental level before 22 January 
2016 as listed in the Annex of this Protocol shall remain in force and be continuously applied between the 
Contracting Parties.

Article 2
The Annex of this Protocol shall constitute an integral part of this Protocol.

Article 3
Any bilateral treaty, concluded between Hungary and Mongolia at state or governmental level and not listed in the 
Annex of this Protocol shall be considered as terminated between the Contracting Parties from the day of entering 
into force of this Protocol.

Article 4
This Protocol shall not apply to such bilateral agreements concluded, on their behalf, between the state ministries or 
agencies or organisations of the two countries.

Article 5
This Protocol shall enter into force on the thirtieth (30) day following the date of the receipt of the last written 
notification, through diplomatic channels, by which the Contracting Parties inform each other of the fulfillment of 
their internal legal procedures necessary for the entry into force of this Protocol.

Done in Ulaanbaatar on 25 January 2016 in two originals, each in the Hungarian, Mongolian and English languages, 
all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

 FOR THE GOVERNMENT OF HUNGARY FOR THE GOVERNMENT OF MONGOLIA

ANNEX to the

PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA 
CONCERNING THE VALIDITY OF THE BILATERAL TREATIES BETWEEN HUNGARY AND MONGOLIA

List of bilateral international treaties concluded between Hungary and Mongolia, remaining in force between the 
Contracting Parties
  1. Agreement between the People’s Democratic Republic of Hungary and the Mongolian People’s Republic on 

mutual legal assistance in civil law, family law and criminal matters (Budapest, 22 November 1968)
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  2. Consular convention between the People’s Democratic Republic of Hungary and the Mongolian People’s 
Republic (Budapest, 27 June 1974)

  3. Convention between the Republic of Hungary and Mongolia for the avoidance of double taxation and the 
prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital (Ulaanbaatar, 13 September 1994)

  4. Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Mongolia for the 
promotion and reciprocal protection of investments (Ulaanbaatar, 13 September 1994)

  5. Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Mongolia 
regarding co-operation and mutual assistance in customs matters (Budapest, 22 September 1995)

  6. Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Mongolia 
regarding cultural, educational and scientific co-operation (Ulaanbaatar, 27 September 1996)

  7. Treaty on friendly relations and cooperation between the Republic of Hungary and Mongolia (Budapest,  
28 January 1998)

  8. Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Mongolia on 
economic co-operation (Ulaanbaatar, 07 December 2005)

  9. Agreement amending the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the 
Government of Mongolia regarding co-operation and mutual assistance in customs matters (Ulaanbaatar,  
13 January 2010)

10. Agreement between the Republic of Hungary and Mongolia on social security (Budapest, 10 June 2011)
11. Agreement between the Government of Hungary and the Government of Mongolia on the Exemption of Visa 

Requirements for Holders of Diplomatic and Service/Official Passports (Ulaanbaatar, 29 May 2015)”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, 3. § és a 6. § a Jegyzőkönyv 5. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Jegyzőkönyv, valamint a  2.  §, 3.  § és a  6.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter  

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

5. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

6. §  Hatályát veszti
a) a Magyar Népköztársaság és a  Mongol Népköztársaság közötti postai és távközlési forgalom tárgyában 

Budapesten, az  1973. évi január hó 19. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 13/1973. (V. 24.)  
MT rendelet,

b) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Mongol Népköztársaság Kormánya között az  1972. évi december 
hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 29/1974.  
(VII. 10.) MT rendelet,

c) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Mongol Népköztársaság Kormánya között Ulánbátorban, az   
1976. évi augusztus hó 10. napján aláírt, az  állategészségügy területén való együttműködésről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 14/1977. (IV. 22.) MT rendelet,

d) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között 1984. szeptember 14-én, 
Ulan Batorban aláírt, a  Mongol Népköztársaságban lévő Cagan Dava-i wolframérclelőhely leművelésében 
való együttműködésről szóló egyezmény megszüntetéséről szóló jegyzőkönyv kötelező hatályának 
elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló 324/2005. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint

e) a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram 
kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 13/2010. (II. 5.) Korm. rendelet.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2017. évi CLXXVII. törvény
a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni 
fokozottabb büntetőjogi védelemről*

1. § (1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 197. § (4) bekezdés a) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő,)
„a) aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt
aa) az (1) bekezdésben meghatározott módon,
ab) a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott sértett sérelmére, vagy
ac) a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott módon
követi el, vagy”

 (2) A Btk. 197. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  büntetés öt évtől húsz évig terjedő szabadságvesztés, ha a  (4)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában 
meghatározott bűncselekmény a (4) bekezdés a) pont ab) vagy ac) alpontja szerint is minősül.”

2. §  Ez a törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2017. évi CLXXVIII. törvény
az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról**

1. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló  
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

1. §  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993.  évi költségvetéséről szóló 1992.  évi LXXXIV.  törvény 
(a továbbiakban: Tat.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nyugdíjbiztosítási Alap az öregségi nyugdíj – ideértve a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI.  törvény 18.  § (2a)  bekezdése alapján megállapított öregségi nyugdíjat is –, a  hozzátartozói nyugellátás, 
a  törvényben meghatározott méltányossági kifizetések, a  nyugdíjprémium, valamint a  társadalombiztosítási 
nyugellátás összege alapján kiszámított, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott egyéb egyszeri 
juttatás fedezetére szolgál.”

2. §  A Tat. 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Egészségbiztosítási Alap)
„b) az  egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, ideértve a  csecsemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt, 
a táppénzt, a betegséggel kapcsolatos segélyeket, a kártérítési járadékot, a baleseti járadékot, a gyermekgondozási 
díjat, a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat, valamint az egészségbiztosítás egyes pénzbeli ellátásainak összege 
alapján kiszámított, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott egyszeri juttatást,”
(kiadásainak fedezetére szolgál.)

   * A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el.
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2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

3. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény (a  továbbiakban: Szt.) 4.  § (1)  bekezdés 
i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„i) rendszeres pénzellátás: a  táppénz, a  csecsemőgondozási díj, a  gyermekgondozási díj, az  öregségi nyugdíj, 
a  korhatár előtti ellátás, a  szolgálati járandóság, a  táncművészeti életjáradék, az  átmeneti bányászjáradék, 
a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az  öregségi járadék, a  munkaképtelenségi járadék, 
az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve 
az  ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan 
beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, 
a  baleseti táppénz, a  hozzátartozói baleseti nyugellátás, az  Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a  bányászok 
egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, 
a  gyermekgondozást segítő ellátás, a  gyermekgondozási segély, a  gyermeknevelési támogatás, az  időskorúak 
járadéka, a  foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az  egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, 
az ápolási díj, a tartós ápolást végzők időskori támogatása, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati 
járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;”

4. §  Az Szt. 42. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha)
„b) – a tartós ápolást végzők időskori támogatása kivételével – rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege 
meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve a  (4) bekezdés szerinti esetet, valamint azt a  táppénzt, amelyet 
az  ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján 
– keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak,”

5. §  Az Szt. a 44. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„Tartós ápolást végzők időskori támogatása
44/A.  § (1) Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az  a  személy, akinek az  öregségi nyugdíjra való 
jogosultságát megállapították, ha
a) azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják – ide nem értve az öregségi 
nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását –, összeszámítva legalább 20 éven át saját háztartásában ápolta, gondozta 
gyermekét, és
b) az a) pontban foglaltakra figyelemmel az érintett időszakban ugyanazon gyermekre tekintettel
ba) az e törvény alapján megállapított ápolási díjban részesült és azt részére a vizsgált időszakon belül legalább egy 
év időtartamban emelt összegű ápolási díjként vagy kiemelt ápolási díjként folyósították, illetve
bb) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekére tekintettel a  gyermekgondozási segélyről szóló 
10/1982. (IV. 16.) MT rendelet 1. § (1) bekezdése vagy a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. § 
(1) bekezdése alapján gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült.
(2) A  tartós ápolást végzők időskori támogatására való jogosultság megállapítása iránti eljárásban elsődlegesen 
annak az  időtartamnak a  hosszát kell vizsgálni, ami alatt a  kérelmező az  e  törvény alapján megállapított ápolási 
díjban részesült. Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti ellátás az érintett 20 éves időtartamon belül legfeljebb 
10 év időtartamban vehető figyelembe.
(3) A tartós ápolást végzők időskori támogatásának havi összege 50 000 forint. A támogatás a jogosultsági feltételek 
bekövetkezésének napjától, de legkorábban a  kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától 
állapítható meg. A támogatás a jogosultság kezdő hónapjára tekintettel is teljes összegben jár.
(4) A tartós ápolást végzők időskori támogatása nem minősül nyugellátásnak.”

6. §  Az Szt. 132. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)
„m) a  tartós ápolást végzők időskori támogatásának igénylésére, megállapítására és folyósítására vonatkozó 
szabályokat;”
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3. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

7. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994.  évi LIII.  törvény 74.  § b)  pontjában az  „ápolási díj” szövegrész helyébe 
az „ápolási díj, a tartós ápolást végzők időskori támogatása” szöveg lép.

4. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

8. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 1. számú melléklet 1.8.  pontjában az  „ápolási díj” 
szövegrész helyébe az „ápolási díj és a tartós ápolást végzők időskori támogatása” szöveg lép.

5. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. módosítása

10. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 44.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkahelyi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a  foglalkoztató, vagy 
a  foglalkoztatóval kötött megállapodás alapján az  5.  § s)  pontja szerinti fenntartó tart fenn, elsősorban 
a  foglalkoztatónál keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei bölcsődei ellátásának biztosítására. 
A foglalkoztatóval kötött megállapodás alapján az 5. § s) pontja szerinti fenntartó által működtetett szolgáltatásra is 
a munkahelyi bölcsődére vonatkozó szakmai és finanszírozási szabályokat kell alkalmazni.”

11. §  A Gyvt. 94. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) A települési önkormányzat által fenntartott
a) bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 25%-áig,
b) mini bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 50%-áig
az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is 
biztosíthatja, feltéve, hogy az  ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja.”

12. §  A Gyvt.
a) 5. § q) pont qb) alpontjában a „fiatal felnőtt” szövegrész helyébe a „fiatal felnőtt, valamint a korai fejlesztésre 

és gondozásra jogosult gyermek” szöveg,
b) 15.  § (11a)  bekezdésében az „a sajátos nevelési igényű gyermekek” szövegrész helyébe az „az Nktv. 4.  § 

25.  pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermekek (a  továbbiakban: sajátos nevelési igényű gyermek), 
valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek” szöveg,

c) 42. § (3) bekezdésében az „az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek (a továbbiakban: 
sajátos nevelési igényű gyermek)” szövegrész helyébe az „a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai 
fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek” szöveg,

d) 42/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „sajátos nevelési igényű gyermek” szövegrész helyébe „a sajátos nevelési 
igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek” szöveg,

e) 44/B. § (2) bekezdésében a „sajátos nevelési igényű gyermekek” szövegrész helyébe a „sajátos nevelési igényű 
gyermekek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek” szöveg

lép.

6. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

13. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 40. § (4) bekezdése 
a következő h) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl csecsemőgondozási díjra – az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – jogosult]
„h) a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő szülői felügyeleti joga megszűnt.”
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 (2) Az Ebtv. 40. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A csecsemőgondozási díj)
„e) a (4) bekezdés h) pontja szerinti esetben attól a naptól, amikortól a szülő nő felügyeleti joga megszűnt.”
[a gyermek születését követő 168. napig jár, ha a (4) bekezdés a)–g) pontja szerinti feltételek bármelyikének bekövetkezése 
napján az (1) bekezdésben meghatározottak a (4) bekezdés alapján jogosult személy tekintetében fennállnak.]

14. § (1) Az Ebtv. 42/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított gyermekgondozási díj a gyermek születésének napjától a gyermek 2 éves 
koráig jár.”

 (2) Az Ebtv. 42/E. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vér szerinti apa részére a gyermekgondozási díj a (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági időből igénybe 
nem vett időszakra jár, de legfeljebb a gyermek 2 éves koráig.”

15. § (1) Az Ebtv. 62. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdésekkel egészül ki:
„(2a) Az  utazási költségtérítés iránti kérelmet a  biztosított lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
egészségbiztosító bírálja el.
(2b) A (2a) bekezdés szerinti esetben az utazási költségtérítést az egészségbiztosító folyósítja.
(2c) A csecsemőgondozási díjat, a gyermekgondozási díjat és a táppénzt
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kifizetőhely,
b) a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben az egészségbiztosító
folyósítja.”

 (2) Az Ebtv. 62. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  csecsemőgondozási díj, a  gyermekgondozási díj, illetve a  baleseti táppénz folyósítása alatt a  biztosított 
biztosítási jogviszonya megszűnik, az  ellátás továbbfolyósításáról a  (2c)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerinti szerv 
gondoskodik. Ha az  ellátás folyósításának ideje alatt a  biztosított foglalkoztatót vált, a  (2c)  bekezdés a) vagy 
b) pontja szerinti szerv folyósítja a már megállapított ellátást.”

16. §  Az Ebtv. a következő 76. §-sal egészül ki:
„76.  § A társadalombiztosítási kifizetőhelynek az  egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a  baleset üzemiségének 
elbírálásával, valamint a baleseti táppénzzel kapcsolatban hozott döntése ellen fellebbezésnek van helye.”

17. §  Az Ebtv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 82/N. §-sal egészül ki:
„82/N.  § (1) Az  egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017.  évi 
CLXXVIII. törvény által megállapított 42/E. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakat
a) a 2017. december 31-ét követően a 42/E. § (1) és (3) bekezdése alapján megállapított gyermekgondozási díjra kell 
alkalmazni,
b) a  2018. január 1-jét megelőzően a  42/E.  § (1) és (3)  bekezdése alapján megállapított gyermekgondozási díjra 
abban az esetben kell alkalmazni, ha a gyermekgondozási díjra való jogosultság 2017. december 31-én fennáll.
(2) Az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő gyermekgondozási díj folyósításának 
időtartamát 2018. január 15-éig felül kell vizsgálni.”

18. §  Az Ebtv.
a) 39/B. § (3), (5) és (6) bekezdésében, 52/A. § (5) bekezdésében a „folyósító” szövegrész helyébe a „megállapító” 

szöveg,
b) 39/C. §-ában az „a folyósító” szövegrész helyébe az „az ellátást megállapító” szöveg,
c) 40. § (5) bekezdésében a „(4) bekezdés a)–g) pontja szerinti” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés a)–h) pontja 

szerinti” szöveg,
d) 61.  § (5)  bekezdésében a  „kormányhivatalnál” szövegrész helyébe a  „járási hivatalnál” szöveg, valamint 

az „elektronikus úton nyújthatja be” szövegrész helyébe az „elektronikus azonosítását követően elektronikus 
úton nyújthatja be” szöveg,

e) 62. § (2) bekezdésében a „bírálja el és utólag folyósítja” szövegrész helyébe a „bírálja el” szöveg,
f ) 81. § (1) bekezdésében a „feladatokat ellátó szervek” szövegrész helyébe a „kifizetőhelyek” szöveg,
g) 81/B. § (1) és (2) bekezdésében az „ellátást folyósító” szövegrészek helyébe az „ellátást megállapító” szöveg
lép.
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19. §  Hatályát veszti az Ebtv. 40. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a 42/A. § (4) bekezdés c) pontjában a „rehabilitációs 
járadék,” szövegrész.

7. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

20. §  A családok támogatásáról szóló 1998.  évi LXXXIV.  törvény (a  továbbiakban: Cst.) 2.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„2. § E törvény hatálya – ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – kiterjed
a) a Magyarország területén élő
aa) magyar állampolgárra,
ab) bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá a  magyar hatóság által menekültként, oltalmazottként vagy 
hontalanként elismert személyekre,
ac) a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
(a  továbbiakban: Szmtv.) szerint a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben 
az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot 
meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
ad) – az anyasági támogatás kivételével – a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról 
szóló uniós rendeletekben (a  továbbiakban: uniós rendeletek) meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, 
amennyiben az  ellátás igénylésének időpontjában az  Szmtv.-ben meghatározottak szerint a  szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorolja, és – a  határ menti ingázó munkavállalókat 
kivéve – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik,
ae) – az anyasági támogatás kivételével – a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából 
kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgárra,
af ) összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárra, feltéve, hogy a  munkavállalást számára 
hat hónapot meghaladó időtartamra, de a  vállalaton belül áthelyezett személy esetén legalább kilenc hónapra 
engedélyezték;
b) a  29.  § (4)  bekezdése, valamint a  35.  § (3)  bekezdés b)  pontja tekintetében a  nem Magyarország területén 
élő, tartós külszolgálatot vagy tartós külföldi szolgálatot teljesítő magyar állampolgárra, illetve vele együtt élő 
házastársára, élettársára;
c) az  anyasági támogatás tekintetében a  b)  pontban foglaltakon túl a  nem Magyarország területén élő, külföldön 
született,
ca) a  hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv által anyakönyvezett, magyar állampolgárságú 
gyermek vér szerinti anyjára, örökbefogadó szülőjére vagy gyámjára, vagy
cb) a  szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal” rendelkező 
gyermek vér szerinti anyjára, örökbefogadó szülőjére vagy gyámjára, feltéve, hogy a  gyermek lakóhelye szerinti 
szomszédos állam joga szerint a  magyar állampolgárság felvétele a  szomszédos állam szerinti állampolgárságtól 
való megfosztással jár.”

21. §  A Cst. 12. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A családi pótlékra való jogosultság szempontjából, valamint az  (1)  bekezdés, a  20. és a  23.  § alkalmazása során saját 
háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket (személyt) is,]
„c) aki a  szülő kérelmére vagy beleegyezésével a  Gyvt. VI/D. Fejezetében meghatározott átmeneti gondozásban 
részesül.”

22. §  A Cst. 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  2.  § a)  pont aa)  alpontja alapján anyasági támogatásra az  a  személy is jogosult, aki a  külképviseletekről és 
a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Külszoltv.) szerinti tartós külszolgálatot 
(a továbbiakban: tartós külszolgálat), vagy más jogszabály szerint tartós külföldi szolgálatot teljesít, ide értve a vele 
életvitelszerűen együtt élő házastársat, élettársat.”
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23. §  A Cst. 34. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 2. § c) pont ca) alpontjában meghatározott személy által anyasági támogatás megállapítása iránt benyújtott 
kérelem esetén, ha a  gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése még nem történt meg, 
a családtámogatási eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény kapcsolódó eljárásra 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

24. §  A Cst. 35. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ellátás szünetel)
„b) az  egyéb ellátás folyósításának időtartama alatt, ha a  tartós külszolgálatot vagy tartós külföldi szolgálatot 
teljesítő személy vagy vele együtt élő házastársa, élettársa részére az e törvény alapján ellátásra jogosító gyermek 
után jogszabály alapján a  tartós külszolgálatra vagy tartós külföldi szolgálatra tekintettel bármilyen jogcímen 
ellátást, díjat vagy támogatást folyósítanak.”

25. §  A Cst. a következő 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A.  § A Külszoltv. hatálya alá tartozó személy részére a  külszolgálatra tekintettel az  e  törvény alapján 
ellátásra jogosító gyermek után bármilyen jogcímen járó ellátás, díj vagy támogatás megállapításáról valamint 
megszűnéséről a külpolitikáért felelős miniszter adatot szolgáltat a családtámogatási ügyben eljáró hatóság részére.”

26. §  A Cst. 45. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott célra az alábbi személyes adatok tarthatók nyilván:]
„j) a 2. § c) pont cb) alpontjában meghatározott személy nevére a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 
törvény alapján kiadott „Magyar igazolvány” sorszámára vonatkozó adat.”

27. §  A Cst. 49/C. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az egységes szociális nyilvántartásból)
„g) a nevelési-oktatási intézmény a feladatkörébe tartozó támogatások, kedvezmények megállapításához szükséges 
adatokat”
(közvetlen lekérdezéssel díjmentesen elérheti.)

28. §  A Cst.
a) 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „bányászok egészségkárosodási járadékát” szövegrész helyébe 

a „bányászok egészségkárosodási járadékát, a tartós ápolást végzők időskori támogatását” szöveg,
b) 51. § c) pontjában a „2. § c)–e) pontjában” szövegrész helyébe a „2. § a) pont ac)–af ) alpontjában” szöveg
lép.

8. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek 
a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2017. évi XCV. törvény módosítása

29. §  Nem lép hatályba a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvénynek 
a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2017. évi XCV. törvény 26. §-a.

9. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3–9. §, a 11. §, valamint a 13–28. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2017. évi CLXXVIII. törvényhez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8. pontja a következő 8.42. alponttal 
egészül ki:
(A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:)
„8.42. az  Európai Unió valamely pénzügyi alapja vagy az  államháztartás valamely alrendszerének költségvetése 
terhére elnyert támogatásból a  Családbarát Ország projekt keretében nem pénzben biztosított juttatás, így 
különösen a babacsomag, a kelengyecsomag.”

2017. évi CLXXIX. törvény
a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog 
reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül 
helyezéséről*

I. FEJEZET
A KÖZIGAZGATÁSI SZABÁLYSZEGÉSEK SZANKCIÓIHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK

1. Tárgyi hatály

1. § (1) E  fejezet hatálya az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági 
eljárás során megállapított jogszabálysértések (a továbbiakban: közigazgatási szabályszegés) esetén a közigazgatási 
hatósági ügyben érdemi döntéssel kiszabható jogkövetkezményekre (a  továbbiakban: közigazgatási szankciók) 
terjed ki.

 (2) Közigazgatási szankció
a) a figyelmeztetés,
b) a közigazgatási bírság,
c) az elkobzás és
d) a jogszabályban meghatározott, egyéb szankció.

2. Figyelmeztetés

2. § (1) Ha a  hatóság a  hatósági ellenőrzés befejezéseként megállapítja, hogy az  ügyfél a  jogszabályban, illetve hatósági 
döntésben foglalt előírásokat megsértette,
a) és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű 

állapot helyreállításával orvosolható, a  hatóság figyelmeztetést tartalmazó döntésben felhívja az  ügyfél 
figyelmét a  jogszabálysértésre, és megfelelő határidő megállapításával, valamint a  jogkövetkezményekre 
történő figyelmeztetéssel kötelezi annak megszüntetésére,

b) ha az  a)  pont szerinti felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, vagy az  a)  pont 
alkalmazása kizárt, a hatóság hivatalbóli eljárásban egyéb szankciót alkalmaz, vagy

c) ha az  a) és a  b)  pont azért nem alkalmazható, mert a  hatóság az  adott jogszabálysértés tekintetében nem 
rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, a  hatóság a  jegyzőkönyv vagy feljegyzés jogszabálysértésre 
vonatkozó információkat tartalmazó részének megküldésével kezdeményezi a  hatáskörrel rendelkező 
hatóság eljárását, illetve fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez.

 (2) Nem alkalmazható az (1) bekezdés a) pontja, ha
a) a  jogszabályban vagy hatósági döntésben foglalt előírások megsértése kizárólag újabb hatósági eljárás 

lefolytatásával orvosolható,

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el.
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b) azt jogszabály – a  jogszabálysértés és a  jogkövetkezmény alkalmazását megalapozó jogszabályi 
rendelkezés tételes megjelölésével – azért zárja ki, mert a  jogszabálysértés, a  hatósági döntés megsértése 
vagy az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti határidő biztosítása az  életet, a  testi épséget, a  nemzetbiztonságot, 
a  honvédelmi érdeket, a  vagyonbiztonságot, a  közlekedés biztonságát, a  környezet vagy a  természet 
állapotának fenntarthatóságát, közteherviselési kötelezettség teljesítését, az Európai Unió pénzügyi érdekeit, 
vagy harmadik személy alapvető jogát közvetlenül veszélyezteti vagy veszélyeztetné,

c) a hatóság ugyanazon ügyféllel szemben az (1) bekezdés a) pontja szerinti felhívás eredménytelensége miatt 
két éven belül véglegesen jogkövetkezményt állapított meg,

d) a  hatóság ugyanazon ügyféllel szemben ugyanazon jogszabályi vagy hatósági határozatban megállapított 
rendelkezés megsértése miatt két éven belül az (1) bekezdés a) pontja alapján járt el,

e) az adott ügyben autonóm államigazgatási szerv vagy önálló szabályozó szerv jár el,
f ) az  államháztartás javára teljesítendő, törvényben meghatározott, illetve a  Közösségek költségvetésével 

megosztásra kerülő kötelező befizetésekkel és a  központi költségvetés, valamint az  elkülönített állami 
pénzalap terhére jogszabály alapján juttatott támogatással összefüggő eljárásokra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezést sértik meg,

g) az adatszolgáltatási vagy bejelentési kötelezettséget előíró jogszabályi rendelkezés megsértését a termékek 
és a  szolgáltatások forgalmazására, illetve értékesítésére, valamint az  ezekkel összefüggő kereskedelmi 
gyakorlatokra vonatkozó követelmények ellenőrzésével, illetve a  piacszabályozással kapcsolatos 
eljárásokban, ideértve a  gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és egészségügyi technológiák 
társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatos eljárást is, a  pénz- és tőkepiaci, a  biztosítási, az  önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztári és a  magánnyugdíjpénztári tevékenység felügyeletével kapcsolatos eljárásban 
állapítják meg,

h) az ügyfél a közhiteles hatósági nyilvántartásba való, jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem 
tesz eleget.

 (3) A  (2)  bekezdéstől eltérően, ha a  hatósági ellenőrzés az  ügyfél kérelmére indult, az  (1)  bekezdés a)  pontja 
a (2) bekezdés a), valamint e)–h) pontjában foglalt esetben is alkalmazható.

 (4) A hatóság az (1) és (2) bekezdésben foglaltak ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a) az ügyfél nevét,
b) a természetes személy ügyfél születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét,
c) a  jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél cégjegyzékszámát vagy 

nyilvántartási számát,
d) a  jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a  jogszabályi 

rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés, valamint felhívás közlése időpontjának 
a megjelölésével, és

e) a  felhívás eredménytelensége tényét, valamint az  emiatt megállapított egyéb szankciót tartalmazó döntés 
véglegessé válásának a napját.

 (5) A hatóság a (4) bekezdésben meghatározott adatokat azok keletkezésétől számított két évig kezeli.
 (6) Az  (1)  bekezdés c)  pontja alapján megkeresett szerv a  megkeresést érdemben – közigazgatási hatóság esetén 

az (1) bekezdés alkalmazásával – megvizsgálja, és saját intézkedéséről vagy az ilyen intézkedés mellőzésének okáról 
a megkereső hatóságot harminc napon belül tájékoztatja.

3. Közigazgatási bírság

3. § (1) Ha jogszabály bírság kiszabását teszi lehetővé – ide nem értve az  eljárási bírságot -, a  hatóság az  eset összes 
körülményeire tekintettel dönt a  bírság kiszabásáról és a  bírság összegének meghatározásáról. Ennek keretében 
– jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – mérlegeli különösen:
a) a  jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a  hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával 

kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
d) a jogsértő állapot időtartamát,
e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
f ) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint
g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.
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 (2) A  helyi önkormányzat képviselő-testületének rendelete alapján megállapítható közigazgatási bírság felső határa 
– a  jogsértő személyétől függően – természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet. A  közigazgatási bírság felső határát 
az önkormányzati rendeletben a jogsértés jellegével arányban kell megállapítani.

 (3) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, nem indítható a  jogsértés megállapítására és bírság kiszabására eljárás, 
ha a  jogsértő magatartásnak a  bírság kiszabására jogosult hatóság tudomására jutásától számított egy év, vagy 
az elkövetéstől számított öt év eltelt. Az ötéves határidő kezdő napja
a) az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul,
b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik.

 (4) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a (3) bekezdés szerinti egyéves határidő a hatóság számára újrakezdődik
a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntés véglegessé válásának a napján,
b) ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezi.

 (5) Ha törvény vagy önkormányzati rendelet lehetővé teszi, azoknál a  közigazgatási szabályszegéseknél, amelyek 
esetében közigazgatási bírság kiszabásának van helye, – a  2.  §-ban foglalt előírások keretei között – a  hatóság 
helyszíni bírságot szabhat ki, ha a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri.

 (6) A helyszíni bírság kiszabását megelőzően az ügyfelet tájékoztatni kell a (7)–(9) bekezdésben foglalt körülményekről, 
valamint szükség esetén a hatóság által megállapítható bizonyítékok köréről, továbbá a helyszíni bírság meg nem 
fizetése esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről.

 (7) A  jogsértés teljes mértékben való elismerésével az  ügyfél lemond a  helyszíni bírsággal szemben őt megillető 
jogorvoslati jogról.

 (8) Az ügyfél elismerése esetén a helyszíni bírság kiszabásáról szóló döntést a hatóság a helyszínen közli az ügyféllel. 
A  döntés indokolásában elegendő az  ügyfélnek a  jogsértés elismeréséről szóló írásbeli nyilatkozatát rögzíteni 
az ügyfél aláírásával együtt.

 (9) Ha az ügyfél a  jogsértést nem ismeri el, a hatóság köteles hivatalból megindítani a hatáskörébe tartozó eljárást és 
erről az ügyfelet a helyszínen értesíti a rendelkezésre álló adatok közlésével.

4. Elkobzás

4. § (1) Ha törvény lehetővé teszi, a hatóság elkobozza azt a dolgot,
a) amelyet a jogsértés elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak,
b) amelynek birtoklása jogszabályba ütközik, vagy amely veszélyezteti a közbiztonságot,
c) amely jogsértés elkövetése útján jött létre,
d) amelyre a  jogsértést elkövették, vagy amelyet a  jogsértés befejezését követően e dolog elszállítása céljából 

használtak,
e) amelyet a jogsértő a jogsértés elkövetéséért a tulajdonostól vagy annak hozzájárulásával mástól kapott.

 (2) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés a) és d) pontja esetében
a) az elkobzást nem lehet elrendelni, ha a dolog nem a jogsértő tulajdona, kivéve, ha a tulajdonos a jogsértésről 

előzetesen tudott és a dolog ilyen célú használatába beleegyezett,
b) az  elkobzás kivételesen mellőzhető, ha az  a  jogsértőre vagy a  dolog tulajdonosára a  jogsértés súlyával 

arányban nem álló, méltánytalan hátrányt jelentene.
 (3) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra száll.

II. FEJEZET
A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSJOG REFORMJÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

5. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

5. §  Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) és b) pontja 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„a) jelölje ki az  egészségügyi államigazgatási szervet vagy szerveket, és a  katonai egészségügyi államigazgatási 
szervet,
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b) jelölje ki a  rendvédelmi szervek, valamint az  Országgyűlési Őrség – ide nem értve a  büntetés-végrehajtási 
szervezetnek a  fogvatartottak elhelyezésére és foglalkoztatására létrehozott büntetés-végrehajtási szerveit – 
vonatkozásában a  közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervet vagy szerveket, továbbá szabályozza 
az  ezen szervek által folytatott közigazgatási hatósági eljáráshoz, hatósági ellenőrzéshez kapcsolódó különös és 
kiegészítő eljárási rendelkezéseket.”

6. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

6. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„f ) rendeletben állapítsa meg az  egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek és 
megfelelősége tanúsításának, továbbá az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek engedélyének, 
bejelentésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének szabályait.”

 (2) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés e) pontjában a „hatóságot.” szövegrész helyébe 
a  „hatóságot, továbbá szabályozza ezen hatóság által folytatott közigazgatási hatósági eljáráshoz, hatósági 
ellenőrzéshez kapcsolódó különös és kiegészítő eljárási rendelkezéseket.” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja és 
az (5b) bekezdésében az „eljárási szabályokat,” szövegrész.

7. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

7. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 250. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  minisztérium az  igazolvány előállítását megelőzően lefolytatja a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál 
a szükséges engedélyeztetési eljárást.
(7) A  Kar hivatali szerve e  törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából adatot kezel, ideértve 
az e törvényben meghatározott körben kezelt személyes adatokat is. A Kar hivatali szerve az általa kezelt adatokat 
az eljárás befejezésétől számított 10 évig kezeli, ezt követően gondoskodik az adatok törléséről.”

 (2) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 239. § (3) bekezdés f ) pontjában és 243. § (2) bekezdésében 
a „90” szövegrész helyébe a „30” szöveg lép.

8. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

8. §  A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 78. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § 
a következő (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  természetvédelmi hatóság a  jogellenesen szerzett, illetve birtokban tartott védett, továbbá az  Európai 
Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős természeti értéket – ha az nem áll állami tulajdonban – zár 
alá veszi és elkobozza. Ha a  természeti érték állami tulajdonban áll, akkor azt a  természetvédelmi hatóság zár alá 
veszi és az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv döntéséig az igazgatóság gondoskodik a megőrzéséről.
(4a) A  (4)  bekezdés hatálya alá nem tartozó, a  veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi 
kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok hatálya alá tartozó természeti érték zár 
alá vételére és elkobzására a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó 
nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendelet szabályait 
kell alkalmazni.
(4b) A (4) és (4a) bekezdés hatálya kiterjed az ott meghatározott fajok bármely hibridjére is.
(4c) Az  e  törvény szerinti elkobzás esetén a  közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, 
valamint a  közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes 
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 4. § (2) bekezdése nem alkalmazható.”

9. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

9. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a következő 67/A. §-sal egészül ki:
„67/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza az atomenergia alkalmazásával összefüggő 
hatósági engedélyek kiadásához szükséges rendőrségi szakhatósági hozzájárulás szempontjait, valamint 
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az atomenergia alkalmazása körében a rendőrség által végzett hatósági ellenőrzések különös és kiegészítő eljárási 
szabályait.”

 (2) Hatályát veszti az  atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68.  § (7)  bekezdés a)  pontjában az „a hatósági 
engedélyek kiadásához szükséges szakhatósági hozzájárulás szempontjait,” szövegrész.

10. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

10. §  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„a) a fogyasztóvédelmi hatóság által – közigazgatási hatósági hatáskörben eljárva – alkalmazandó kiegészítő eljárási 
szabályokra”
(vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza.)

11. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló  
1997. évi CLIX. törvény módosítása

11. §  A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. §-a 
a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy az  e  törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárások vonatkozásában 
az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő és azokat kiegészítő közigazgatási 
hatósági eljárási szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

12. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

12. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„e) a külpolitikáért felelős miniszter által kiadott útlevelek kiadásának és kezelésének részletes szabályait.”

 (2) Hatályát veszti a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (3) bekezdése.

13. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

13. §  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a  „gépjármű-hajtóanyagok” 
szövegrész helyébe a „motorhajtó anyagok” szöveg lép.

14. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása

14. § (1) Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„g) a határvízen történő közlekedés engedélyezésének szabályait,
h) a  katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetésével kapcsolatos közigazgatási hatósági 
eljárás különös és kiegészítő rendelkezéseit.”

 (2) Hatályát veszti az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (7) bekezdése.

15. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 
módosítása

15. §  A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 18.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„18. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) jelölje ki a családvédelmi koordinációért felelős szervet;
b) állapítsa meg az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályait.”
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16. A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény módosítása

16. § (1) A  megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„13. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a kijelölt szervezetekkel szembeni alapvető személyi és tárgyi követelményeket,
b) a kijelölt szervezetek tevékenysége végzésének alapvető szabályait,
c) a megfelelőségértékelési tevékenység elvégzésére irányuló szerződésre vonatkozó rendelkezéseket,
d) a megfelelőségértékelési tevékenységet engedélyező kijelölő hatóságokat,
e) a kijelölési eljárás
ea) általános szabályait, valamint
eb) az  adott termékszabályozás sajátosságaival összefüggő különös szabályait, ideértve a  kérelmező szervezet 
alkalmassága és felkészültsége igazolásának módját, valamint az engedély hatályának meghatározását;
f ) a kijelölt szervezetek kijelölést követő ellenőrzésének
fa) általános szabályait és az alkalmazandó jogkövetkezményeket, valamint
fb) az  adott termékszabályozás sajátosságaival összefüggő különös szabályait, ideértve a  kijelölt szervezetek éves 
jelentésének az  adott termékszabályozás sajátosságaival összefüggően meghatározott benyújtásának idejét és 
módját
rendeletben határozza meg.
(2) Felhatalmazást kap a  termékre vonatkozó forgalmazási követelmény tekintetében szabályozási feladatkörrel 
rendelkező miniszter vagy önálló szabályozó szerv vezetője, hogy
a) a  kijelölt szervezetekkel szembeni, az  adott termékszabályozás sajátosságaival összefüggő különös 
követelményeket – ideértve a  felelősségbiztosítás mértékét, továbbá a  szakmai képzettségi és szakmai gyakorlati 
követelményeket –,
b) – az  adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – a  kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjak mértékét és a díj megfizetésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos szabályokat
rendeletben határozza meg.”

 (2) A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény
a) 6.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében és 7.  §-ában a  „miniszteri rendeletben” szövegrész helyébe 

a „kormányrendeletben” szöveg,
b) 9. §-ában a „miniszteri rendelet” szövegrész helyébe a „kormányrendelet” szöveg
lép.

17. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény módosítása

17. § (1) A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)
„k) a  foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenység és a  rehabilitációs orvosszakértői tevékenység folytatásának 
feltételeit, a  szakértői tevékenység bejelentésének és a  foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzék, valamint 
a  rehabilitációs orvosszakértői névjegyzék személyes adatnak nem minősülő adattartalmát, a  bejelentésre 
és a  nyilvántartás vezetésére vonatkozó eljárási szabályokat, a  foglalkozási rehabilitációs szakterületeket, 
a  továbbképzésre vonatkozó szabályokat, továbbá a  szakértői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági 
döntésben előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) Hatályát veszti a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (4) és (4a) bekezdése.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 207. szám 33361

18. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény módosítása

18. §  Hatályát veszti a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés c) pontjában a „valamint a szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatok 
igazolására kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának részletes eljárási rendjének,” szövegrész.

19. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása

19. §  A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„g) a  piacfelügyeleti hatóság által – közigazgatási hatósági hatáskörben eljárva – alkalmazandó kiegészítő eljárási 
szabályokat”
(rendeletben határozza meg.)

20. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

20. §  Hatályát veszti a  halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72.  § (1)  bekezdés 11., 32. és 
34. pontja.

21. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény módosítása

21. §  A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 2013. évi CCXXXII. törvény 5.  § (2)  bekezdése a  következő f )  ponttal 
egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„f ) a  tankönyvjegyzék elkészítését és kiadását, a  tankönyvjegyzékre való felvétel feltételeit és eljárását, az  iskolai 
terjesztési árat, a tankönyvjegyzékből való törlés rendjét és eljárását”
(rendeletben határozza meg.)

22. Az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény módosítása

22. §  Az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.  § Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás, valamint az  európai 
területi társulások megszüntetésével kapcsolatos kérdések részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”

23. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

23. § (1) Az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8.  § (3)  bekezdése a  következő szöveggel lép 
hatályba:
„(3) Jogszabály e törvény szabályaival összhangban álló, kiegészítő eljárási rendelkezéseket állapíthat meg.”

 (2) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 23. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„23. § [A kizárási okok]
(1) Az  ügy elintézéséből kizárt az  a  személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az  ügy közvetlenül érinti, az  eljárás 
egyéb résztvevője és a támogató.
(2) Az ügy másodfokú elintézéséből kizárt, aki az ügy elintézésében első fokon részt vett.
(3) Az ügy elintézéséből kizárt az a hatóság, amelynek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti. A hatóság 
nem válik kizárttá azért, mert a  határozatban megállapított fizetési kötelezettség teljesítése az  általa megjelölt 
számlára történik.
(4) A  jegyző kizárt annak az  ügynek az  elintézéséből, amelyben az  illetékességi területének az  önkormányzata, 
annak szerve vagy a polgármester ügyfél.
(5) Az ügy elintézéséből kizárt az a hatóság, amelynek vezetőjével szemben kizárási ok merül fel.”
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 (3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 43. § (8) bekezdése a következő szöveggel lép 
hatályba:
„(8) Nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának, ha
a) a döntés
aa) – központi hivatal kivételével – központi államigazgatási szerv vagy annak vezetője, vagy
ab) a Magyar Nemzeti Bank
hatáskörébe tartozik,
b) az ügy tárgya honvédelmi és katonai, továbbá nemzetbiztonsági célú építmény.”

 (4) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 143. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép 
hatályba:
„(3) A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján 
kiadott jogerős hatósági döntéseket e törvény alkalmazásában véglegessé vált döntésnek kell tekinteni. E törvény 
alkalmazásában, ahol jogszabály
a) közigazgatási hatóság jogerős döntését említi, azon a hatóság végleges döntését,
b) a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt említi, azon 
e törvényt,
c) a hatóság döntésének bírósági felülvizsgálatát említi, azon közigazgatási pert,
d) belföldi jogsegélyt említ, azon megkeresést,
e) a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását említi, azon a kérelem visszautasítását,
f ) lefoglalást említ, azon lefoglalást, illetve zár alá vételt,
g) a döntés nyilvános közzétételét említi, azon a döntés közhírré tételét
kell érteni.”

24. §  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) Miniszteri rendelet kivételével jogszabály e  törvény szabályaival összhangban álló, kiegészítő eljárási 
rendelkezéseket állapíthat meg.”

25. §  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
a) 17. §-a a „hatáskörrel és illetékességgel” szövegrész helyett az „illetékességgel” szöveggel,
b) 20. § (1) bekezdése a „Magyarországon a” szövegrész helyett az „A” szöveggel,
c) 20. § (3) bekezdése a „nemzetiségi civil szervezet” szövegrész helyett a „nemzetiségi szervezet” szöveggel,
d) 24. § (4) bekezdése az „a hatáskör gyakorlójával vagy a” szövegrész helyett az „a” szöveggel,
e) 43. § (13) bekezdése az „az ügyet” szövegrész helyett az „az ügyet ez esetben is” szöveggel
lép hatályba.

24. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

26. § (1) A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 92. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A bíróság a közigazgatási cselekményt – a közlésére visszamenőleges hatállyal – megsemmisíti, ha
a) a közigazgatási cselekmény semmis vagy jogszabályban meghatározott okból érvénytelen, vagy olyan lényeges 
alaki hiányosságban szenved, amely miatt nem létezőnek kell tekinteni,
b) a megelőző eljárás lényeges szabályainak megszegésével okozott jogsérelem a perben nem orvosolható,
c) a közigazgatási szerv cselekményét kizárólag az ügyben nem alkalmazható jogszabályi rendelkezésre alapította, 
vagy
d) a közigazgatási cselekmény megváltoztatásának nincs helye.”

 (2) A  közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 10.  § (1)  bekezdés c)  pontja az  „az érdekelttel 
foglalkoztatásra” szövegrész helyett az „az érdekelttel – a költségvetési szerv kivételével – foglalkoztatásra” szöveggel 
lép hatályba.
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25. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló 
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény 
módosítása

27. §  Nem lép hatályba az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a  közigazgatási perrendtartásról szóló 
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény
1. 10. § (7) bekezdése,
2. 80. § (9) és (10) bekezdése,
3. 81. § 20. pontja,
4. 270. § b) pontja,
5. 385. § (9) bekezdése,
6. 387. § c) pontja,
7. 522. § (5) bekezdése.

III. FEJEZET
EGYES TÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK JOGRENDSZERBELI KOHERENCIÁT BIZTOSÍTÓ 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

26. A Genfben 1925. évi február hó 19-én kötött „Nemzetközi ópiumegyezmény” becikkelyezéséről 
szóló 1930. évi XXXVII. törvénycikk. módosítása

28. §  Hatályát veszti a Genfben 1925. évi február hó 19-én kötött „Nemzetközi ópiumegyezmény” becikkelyezéséről szóló 
1930. évi XXXVII. törvénycikk 3. §.-a.

27. A Hivatalos Mérésügyi Nemzetközi Szervezet létesítése tárgyában Párizsban, 1955. évi október hó 
12-én kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1958. évi 24. törvényerejű rendelet módosítása

29. §  A Hivatalos Mérésügyi Nemzetközi Szervezet létesítése tárgyában Párizsban, 1955. évi október hó 12-én kelt 
egyezmény kihirdetéséről szóló 1958. évi 24. törvényerejű rendelet 3.  §-ában az „az Országos Mérésügyi Hivatal” 
szövegrész helyébe az „a mérésügyi hatóság” szöveg lép.

28. A Magyar Népköztársaság és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek 
elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés szerinti biztosítékok alkalmazásáról Bécsben 
1972. március 6-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1972. évi 9. törvényerejű rendelet 
módosítása

30. §  A Magyar Népköztársaság és a  Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a  nukleáris fegyverek elterjedésének 
megakadályozásáról szóló szerződés szerinti biztosítékok alkalmazásáról Bécsben 1972. március 6-án aláírt 
egyezmény kihirdetéséről szóló 1972. évi 9. törvényerejű rendelet 4.  §-ában az „Országos Atomenergia Bizottság 
elnöke” szövegrész helyébe az „Országos Atomenergia Hivatal” szöveg lép.

29. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról 
és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről 
szóló 2001. évi LXXVI. törvény módosítása

31. §  Hatályát veszti a  Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a  kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról 
és a  radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi 
LXXVI. törvény 3. § (3) bekezdése.
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30. A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia 
Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között 
a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés 
és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, 
valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXII. törvény módosítása

32. §  Hatályát veszti a  Belga Királyság, a  Németországi Szövetségi Köztársaság, a  Spanyol Királyság, a  Francia 
Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló 
együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése 
érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények 
módosításáról szóló 2007. évi CXII. törvény 8–11. §-a.

31. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között 
a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés 
fokozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2008. évi LXVI. törvény módosítása

33. §  Hatályát veszti a  Magyar Köztársaság Kormánya és az  Amerikai Egyesült Államok Kormánya között 
a  bűncselekmények megelőzése és az  ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 2008. évi LXVI. törvény 4. §-a és 5. §-a.

32. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

34. § (1) A  fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 54.  § (2) és (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(2) A 11. § (3) bekezdésében meghatározott fél a fellebbezését kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő, kivéve, 
ha a fellebbezéshez mellékletet csatol.
(3) A végrehajtási eljárás során előterjesztett fellebbezés esetén a közjegyző az iratok felterjesztése helyett a MOKK 
rendszerén keresztül előállított iratanyagot küldhet a bíróságnak a fellebbezés elbírálása szempontjából szükséges 
iratokról.”

 (2) A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény
a) 6. § (1) bekezdésében a „13. §-a (1) bekezdésének a)–d)” szövegrész helyébe a „12. § a)–e)” szöveg,
b) 30. § (2) bekezdésében a „38. §” szövegrész helyébe a „37. és 38. §” szöveg,
c) 40. § (2) bekezdésében az „aktanyomatot” szövegrész helyébe az „iratanyagot” szöveg
lép.

33. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

35. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A környezetvédelmi termékdíjjal, valamint – a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
hatósági eljárás kivételével – a  termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos eljárás, mint adó-, 
illetve vámigazgatási eljárás során – az  e  törvényben meghatározott eltérésekkel – az  adóigazgatási rendtartásról 
szóló törvényt (a továbbiakban: Air.) és az adózás rendjéről szóló törvényt (a továbbiakban: Art.) kell alkalmazni.”

34. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 
módosítása

36. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 2. § b) pontjának 
záró szövegrészében az „1952. évi III. törvény 396. §” szövegrész helyébe a „2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 
6. pontja” szöveg lép.

35. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

37. §  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 37.  § (2)  bekezdésében a „hiánypótlási 
felhívás nélkül elutasítja” szövegrész helyébe a „hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül visszautasítja” szöveg lép.
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36. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXX. törvény módosítása

38. §  Nem lép hatályba a  polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXX. törvény
a) 84. § 3. pontja,
b) 107. §-a.

37. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló  
2017. évi CXXXI. törvény módosítása

39. §  Nem lép hatályba a  környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2017. évi 
CXXXI. törvény 4. §-a.

38. Egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezése

40. §  Hatályát veszti
 1. a  „Magyar Népköztársaság kiváló művésze” és a  „Magyar Népköztársaság érdemes művésze” cím 

adományozásáról szóló 1950. évi 27. törvényerejű rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 1952. évi 
14. törvényerejű rendelet;

 2. a polgári perrendtartás módosításáról szóló 1972. évi 26. törvényerejű rendelet;
 3. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXII. törvény;
 4. a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1999. évi CXX. törvény;
 5. a  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel 

összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2006. évi III. törvény;
 6. a  Magyar Köztársaság Kormánya és az  Albán Köztársaság Kormánya között a  jogellenesen tartózkodó 

személyeknek az  államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt 
Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi XCVIII. törvény, valamint a  Magyar Köztársaság Kormánya és 
a  Szerbia és Montenegró Kormánya között a  két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek 
átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 2003. évi XXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. évi XXVII. törvény;

 7. az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény;
 8. a  devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a  lakóingatlanok kényszerértékesítésének 

rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXVI. törvény;
 9. a  bírósági eljárások ésszerű időn belül való befejezésének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek 

betöltésének átmeneti szabályairól szóló 2011. évi CXXXI. törvény;
10. az egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2012. évi CVI. törvény;
11. az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLI. törvény;
12. az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi 

CLXI. törvény;
13. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLXXV. törvény;
14. a  budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a  Budapesti Olimpiai Központ integrált 

rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi 
CCII. törvény;

15. az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIII. törvény;
16. a  földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi 

CCXVIII. törvény;
17. az  országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi 

XIII. törvény;
18. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és 

a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2013. évi XIV. törvény;
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19. a  sajtószabadságról és a  médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és 
a médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 
2013. évi XXXIII. törvény;

20. a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi LIII. törvény;
21. a  Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az  erdőről, az  erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 2013. évi LIX. törvény;
22. a  Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény és a  nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 2013. évi LXXX. törvény;
23. a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2013. évi 

LXXXV. törvény;
24. az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXV. törvény;
25. a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló 

2013. évi CXX. törvény;
26. az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXIX. törvény;
27. az  országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi 

CXXX. törvény;
28. az  egyes törvényeknek az  Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi 

CXXXI. törvény;
29. az  országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi 

CXXXII. törvény;
30. a  vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az  Alaptörvény negyedik 

módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXXIII. törvény;
31. a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az  Alaptörvény ötödik 

módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXLII. törvény;
32. a szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXXV. törvény;
33. az  egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 2013. évi 

CLXXXVI. törvény;
34. az  egyes törvényeknek a  közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával 

összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXCV. törvény;
35. az  egyes törvényeknek az  Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi 

CCVII. törvény;
36. a kormányablakok kialakításával, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő 

egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXVIII. törvény;
37. a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek és a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek a  nemzetbiztonsági 
tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá tételéhez szükséges módosításáról szóló 2013. évi 
CCXXXIX. törvény;

38. a  rezsicsökkentéssel és a  fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi 
XI. törvény;

39. az  Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVIII. törvény;

40. az  egyes törvényeknek a  Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő 
módosításáról szóló 2014. évi XXI. törvény;

41. az  egyes törvényeknek a  költségvetési tervezéssel, valamint a  pénzpiaci és a  közüzemi szolgáltatások 
hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény;

42. az egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXI. törvény;
43. az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXV. törvény;
44. a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról 

szóló 2014. évi XCIII. törvény;
45. a  dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 

2014. évi XCV. törvény;
46. a  közszolgálati médiaszolgáltatásra és a  médiapiacra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 

2014. évi CVII. törvény;
47. az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi VI. törvény;
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48. az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXV. törvény;
49. az  egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a  tömeges bevándorlás 

kezelésével összefüggő módosításáról szóló 2015. évi CXLII. törvény;
50. az egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXII. törvény;
51. az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és 

más célból történő módosításáról szóló 2015. évi CLXXIX. törvény;
52. az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és 

gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvény;
53. a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCIII. törvény;
54. a  pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 

2015. évi CCXV. törvény;
55. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCXVI. törvény;
56. a  választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 

szóló 2015. évi CCXIX. törvény;
57. az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 

szóló 2015. évi CCXXIII. törvény;
58. az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 

CCXXIV. törvény;
59. az egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról 

szóló 2015. évi CCXXV. törvény;
60. a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az  azzal összefüggő törvények módosításáról 

szóló 2015. évi CCXXVI. törvény;
61. a  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi XL. törvény;
62. a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói 

közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2016. évi XLIV. törvény;

63. az egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosításáról szóló 2016. évi LVII. törvény;
64. a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi 
LXI. törvény;

65. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXII. törvény;
66. a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LXIX. törvény;
67. az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXXI. törvény;
68. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények módosításáról 

szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXXII. törvény;
69. a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló 

2016. évi LXXXV. törvény;
70. a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az  azzal összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2016. évi XCII. törvény;
71. az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXVI. törvény;
72. a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 

módosításáról szóló 2016. évi CXXVIII. törvény;
73. a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a  hegyközségekről szóló 

2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi CXXIX. törvény;
74. az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIII. törvény;
75. a  szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról 

szóló 2016. évi CXLVI. törvény;
76. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 

2016. évi CLXVII. törvény;
77. az  elektronikus hírközléssel és a  fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 

2016. évi CLXVIII. törvény;
78. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXII. törvény;
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79. a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a  külképviseletekről és a  tartós 
külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXXI. törvény;

80. az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi CLXXXIII. törvény;
81. a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi 

CLXXXV. törvény;
82. a  szőlő szaporítóanyag termesztés érdekében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi CLXXXVI. törvény;

83. a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXI. törvény;
84. az  egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a  tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb 

törvények módosításáról szóló 2017. évi XLV. törvény.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. Felhatalmazó, hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

41. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–15. §, a 17–22. §, a 34–37. § és a 41. § (4)–(6) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 16. § és a 24. § 2019. január 1-jén lép hatályba.
 (4) Felhatalmazást kapnak a feladatkörrel rendelkező miniszterek, hogy rendeletben határozzák meg azon jogszabályi 

rendelkezések körét, amelyek megsértése esetén a 2. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának van helye.
 (5) Az  1–4.  §-t a  2018. január 1-jét követően indult és a  megismételt eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy a  2.  § 

(2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott eltérő jogszabályi rendelkezések vonatkozásában a  (7)  bekezdés 
b)–j) pontjában meghatározott miniszteri rendeleteket kell megfelelően alkalmazni.

 (6) 2018. január 1-jét megelőzően elkövetett közigazgatási szabályszegés esetén olyan közigazgatási szankció 
alkalmazható, amely ezen időpontot megelőzően is alkalmazható volt.

 (7) 2019. január 1. napján hatályát veszti
a) e törvény 1–4. §-a és 41. § (4)–(6) bekezdése,
b) a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94.  § 

(2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet,
c) a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94.  §-a 

(2)  bekezdése b)  pontjának alkalmazásáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
34/2009. (XII. 29.) ÖM rendelet,

d) a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94.  § 
(2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 39/2009. (XII. 30.) OKM rendelet,

e) a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94.  § 
(2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 54/2009. (XII. 30.) EüM rendelet,

f ) a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94.  § 
(2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet,

g) a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94.  § 
(2) bekezdés b) pontja alkalmazásáról szóló 82/2009. (XII. 30.) IRM rendelet,

h) a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94.  § 
(2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet,

i) a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94.  § 
(2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet,

j) a  munkaügyi ellenőrzés során a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 31/2012. (X. 16.) NGM rendelet.

 (8) Ez a törvény 2019. január 2. napján hatályát veszti.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2017. évi CLXXX. törvény
egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

1. A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosítása

1. §  Hatályát veszti a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 3. § (5) bekezdése.

2. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló  
1995. évi LXVI. törvény módosítása

2. § (1) A  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 
(a továbbiakban: Ltv.) 8. §-a a következő a) ponttal egészül ki:
(A levéltári anyag védelmének ágazati irányítását a kultúráért felelős miniszter látja el. Ágazati irányító hatáskörében)
„a) működteti a levéltári szakmai testületet és a levéltári szakfelügyeletet,”

 (2) Az Ltv.
a) 35.  § (8)  bekezdésében az „ágazati szakszervezetek iratai” szövegrész helyébe az „ágazati szakszervezetek 

iratai, továbbá a  Magyarok Világszövetsége és jogelőd szervezeteinek 1989 előtt keletkezett iratai” szöveg, 
az „a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára” szövegrész helyébe az „az illetékes közlevéltár” szöveg,

b) 35/A. § (4) bekezdésében a „szakmai testületek” szövegrész helyébe a „szakmai testület” szöveg
lép.

3. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény 
módosítása

3. § (1) Az  egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény (a  továbbiakban: 
1996. évi LXV. törvény) 5. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A  méltányossági eljárásban – a  (10) és (12)  bekezdésben foglaltak kivételével – hiánypótlásra felhívásnak 
legfeljebb két alkalommal van helye.”

 (2) Hatályát veszti az 1996. évi LXV. törvény
a) 5. § (6) bekezdése és
b) 10. §-a.

4. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

4. §  Hatályát veszti a  személyi jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja.

5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló  
1997. évi XLVII. törvény módosítása

5. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi  
XLVII. törvény 30.  § (3)  bekezdésében az „a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár részére” 
szövegrész helyébe az „az illetékes levéltár részére” szöveg lép.

6. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  
1997. évi CXL. törvény módosítása

6. § (1) A  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Kultv.) 37/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Lezártnak minősül a  muzeális intézmény gyűjtőköre, ha a  muzeális intézmény a  kulturális javak olyan 
gyűjteménybe rendezett csoportját vagy csoportjait őrzi, amelyre nézve gyűjtési tevékenységet nem folytat.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) A Kultv. 39. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  muzeális intézmény fenntartója a  (3)  bekezdésben meghatározottak érdekében eleget tesz a  muzeális 
intézmény szakmai besorolásának megfelelő
a) a  muzeális intézményt befogadó épület helyiségeire, az  elektronikus, mechanikus vagy élőerővel ellátott 
védelmére;
b) a  kulturális javak kiállításon való folyamatos bemutatására, a  látogatói hozzáférésre és az  online, továbbá 
a közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokra;
c) a kulturális javakhoz való kutatói hozzáférésre;
d) a szakmai munkakörök létesítésére és betöltésére; valamint
e) a kulturális javak nyilvántartásba vételére
vonatkozó előírásoknak.”

 (3) A Kultv. 45/A. § (1a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A miniszter a fenntartó kérelmére, a muzeális intézmény működési engedélyének kiadására vagy módosítására irányuló 
eljárás keretében – amennyiben a  természettudományi feltárás vagy a  helyszíni gyűjtés módszertani sajátosságai 
indokolják – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő gyűjtőterületet is engedélyezhet]
„a) természettudomány, iparművészet, képzőművészet gyűjtőkör, vagy”

 (4) A Kultv. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyilvános könyvtár alapkövetelményei:
a) mindenki által használható és – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – megközelíthető;
b) rendelkezik kizárólagosan a könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel;
c) rendszeresen, a  felhasználók többsége számára megfelelő időpontban, ötezer fő feletti településen működő 
települési könyvtár esetében legalább heti 25 órában, továbbá legalább havonta két hétvégi napon tart nyitva;
d) vezetője a  könyvtárakban foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszonyára irányadó 
jogszabályokban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik;
e) könyvtári szakembert alkalmaz;
f ) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek;
g) statisztikai adatokat szolgáltat;
h) éves szakmai munkaterv alapján ellátja az 55. § (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat, tevékenységéről éves 
szakmai beszámolót készít;
i) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében;
j) elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés.”

 (5) A Kultv. 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nyilvános könyvtár
a) a nemzeti könyvtár,
b) a megyei hatókörű városi könyvtár,
c) a 64. § (2) bekezdés a) pontja szerinti települési könyvtár,
d) a 3. számú melléklet szerinti országos szakkönyvtár, valamint
e) az állami egyetem könyvtára.”

 (6) A Kultv. 65. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A települési könyvtár az 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl]
„e) gyermek- és családbarát szolgáltatásokat nyújt.”

 (7) A Kultv. 65. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  települési könyvtár az  éves szakmai munkatervét és az  éves szakmai beszámolóját – megőrzés és 
hozzáférhetővé tétel céljából – a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű 
városi könyvtár részére.”

 (8) A Kultv. 66. §-a a következő n) ponttal egészül ki:
[A megyei hatókörű városi könyvtár a  megye egész területére vonatkozóan az  55.  § (1)  bekezdésében és a  65.  § 
(2) bekezdésében foglaltakon túl állami feladatként]
„n) elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a  települési könyvtárak éves szakmai beszámolóját és 
munkatervét.”

 (9) A Kultv. 76. §-a a következő (4)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Minden települési önkormányzat kötelező feladata a  (3)  bekezdés a)  pontja szerinti közművelődési 
alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében
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a) a  művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének 
helyszínét biztosítja,
b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
c) fórumot szervez – ha az  adott településen működik – a  Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a  művelődő 
közösségek vezetőinek részvételével, ahol a  művelődő közösségek megfogalmazhatják a  feladatellátással 
kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
(5) Az  1000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat – a  (6) és (7)  bekezdésben foglaltak kivételével – 
a  (4)  bekezdésben foglaltakon túl a  (3)  bekezdés b)–g)  pontjai szerinti közművelődési alapszolgáltatásokból 
legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást szervez meg.
(6) Az  5000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat – a  (7)  bekezdésben foglaltak kivételével – 
a  (4)  bekezdésben foglaltakon túl a  (3)  bekezdés b)–g)  pontjai szerinti közművelődési alapszolgáltatásokból 
legalább kettő további közművelődési alapszolgáltatást szervez meg.
(7) A megyei jogú városban vagy a főváros kerületeiben a települési önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés 
szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljes körének megszervezése.
(8) A miniszter rendeletben határozza meg a  (3) bekezdés b)–g) pontjai szerinti közművelődési alapszolgáltatások 
körében ellátható szakmai feladatok részletes szabályait.”

 (10) A Kultv. 78/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  kulturális központban közművelődési szakmai munkakörben foglalkoztatottak legalább 30%-ának 
mesterfokozattal és szakirányú szakképzettséggel kell rendelkeznie.”

 (11) A Kultv. 78/D. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A népfőiskola legalább a 76. § (3) bekezdés c) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást nyújtja.”

 (12) A Kultv. 78/E. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  népi kézműves alkotóház legalább a  76.  § (3)  bekezdés d)  pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást 
nyújtja.”

 (13) A Kultv. 78/I. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Megyei jogú városban és a főváros kerületeiben a települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások 
folyamatos hozzáférhetősége érdekében a 77. § (5) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerinti közművelődési intézményt 
biztosít.”

 (14) A Kultv. 87/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„87/A. § (1) Az országos és a területi szintű közművelődési szakmai szolgáltató szervezet feladatait közszolgáltatási 
szerződés keretei között, ha a  jogszabályi feltételeknek egyebekben megfelel államháztartáson kívüli szervezet is 
elláthatja, ha a feladat szerepel a létesítő okiratában.
(2) Az  országos és a  területi szintű közművelődési szakmai szolgáltató szervezet vezetője mesterfokozattal és 
szakirányú szakképzettséggel rendelkezik.
(3) Az  országos és a  területi szintű közművelődési szakmai szolgáltató szervezetben közművelődési szakmai 
munkakörben foglalkoztatottak legalább 50%-ának mesterfokozattal és szakirányú szakképzettséggel kell 
rendelkeznie.”

 (15) A Kultv. 95/B. § (11) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter)
„a) a  közművelődési intézmények és szervezetek, a  nyilvános könyvtárak, valamint a  muzeális intézmények 
minőségfejlesztése érdekében, minősítési eljárás során, a  közművelődési intézmények és szervezetek esetén 
szakmai minősítő testület bevonásával minősített közművelődési intézmény, minősített könyvtár vagy minősített 
muzeális intézmény címet adományoz;”

 (16) A Kultv. a következő 99/B. §-sal egészül ki:
„99/B.  § Az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2017. évi CLXXX. törvény (a  továbbiakban: Módtv.) által megállapított 78/B.  § (2a)  bekezdésében, 87/A.  § (2) és 
(3)  bekezdésében, valamint a  Módtv. által módosított 78/B.  § (2)  bekezdésében meghatározott követelményeket 
2023. január 1-jéig kell teljesíteni.”

 (17) A Kultv. 100. § (6) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza)
„b) a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítésével összefüggő”

 (18) A Kultv.
a) 37/B.  § (3)  bekezdésében a  „működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörére” szövegrész helyébe 

a „működési engedélyében meghatározott gyűjtőköre szerinti szakágra, korszakra vagy tematikára” szöveg, 
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a „működési engedélyében meghatározott gyűjtőterületen” szövegrész helyébe a „működési engedélyében 
meghatározott közigazgatási vagy földrajzi egységen (a továbbiakban: gyűjtőterület)” szöveg,

b) 48. § (5) bekezdésében az „a 49. § kivételével” szövegrész helyébe az „a 42. § (1), (2) és (4) bekezdése, valamint 
a 49. § kivételével” szöveg,

c) 68.  § (3)  bekezdésében a „megyei hatókörű városi könyvtár hatókörű városi könyvtár” szövegrész helyébe 
a „megyei hatókörű városi könyvtár” szöveg,

d) 76.  § (2)  bekezdésében a  „közművelődési alapszolgáltatások megszervezése” szövegrész helyébe 
a „közművelődési alapszolgáltatások – a települési önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel történő – 
megszervezése” szöveg,

e) 78.  § (1)  bekezdésében a „közművelődési alapszolgáltatást nyújtó” szövegrész helyébe a „legalább három 
közművelődési alapszolgáltatást biztosító” szöveg,

f ) 78/A.  § (1)  bekezdésében a  „helyi és járási” szövegrész helyébe a  „helyi” szöveg és a  „közművelődési 
alapszolgáltatásokat biztosító” szövegrész helyébe a „legalább öt közművelődési alapszolgáltatást biztosító” 
szöveg,

g) 78/B.  § (2)  bekezdésében a „szakirányú felsőfokú végzettséggel” szövegrész helyébe a „mesterfokozattal és 
szakirányú szakképzettséggel” szöveg,

h) 87/B. § e) pontjában az „alkotások minősítésével” szövegrész helyébe az „alkotások – igazgatási szolgáltatási 
díjfizetésre köteles – minősítésével” szöveg,

i) 91/A.  § (2)  bekezdésében a  „megyei hatókörű városi hatókörű városi múzeumok” szövegrész helyébe 
a „megyei hatókörű városi múzeumok” szöveg,

j) 100. § (3) bekezdés c) pontjában a „közművelődési alapszolgáltatások” szövegrész helyébe a „közművelődési 
alapszolgáltatások körében ellátható egyes szakmai feladatokat, a közművelődési alapszolgáltatások” szöveg,

k) 3. számú melléklet c)  pontjában a  „Könyvtára” szövegrész helyébe a  „Könyvtár és Információs Központ” 
szöveg,

l) 3. számú melléklet d)  pontjában az  „az Országos Mezőgazdasági” szövegrész helyébe az  „a Magyar 
Mezőgazdasági” szöveg

lép.
 (19) A Kultv.

a) 94.  § (4)  bekezdésében a  „továbbképzésben és szervezett képzésben” szövegrész helyébe 
a  „továbbképzésben” és a  „továbbképzésnek és szervezett képzésnek” szövegrész helyébe 
a „továbbképzésnek” szöveg,

b) 94.  § (4a)  bekezdésében a  „továbbképzésekről és szervezett képzésekről” szövegrész helyébe 
a „továbbképzésekről” szöveg,

c) 95/A.  § (10)  bekezdés b)  pontjában az  „akkreditált szakértői tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés” 
szövegrész helyébe a „kultúráért felelős miniszter által nyilvántartásba vett szakmai továbbképzési program” 
szöveg,

d) 100.  § (1)  bekezdés p)  pontjában az  „akkreditálásának” szövegrész helyébe a  „nyilvántartásba vételének” 
szöveg,

e) 100. § (1) bekezdés t) pontjában a „minősítésére” szövegrész helyébe a „minősítési feltételeit, a minősítő címek 
körét, továbbá a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítésére” szöveg

lép.

7. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

7. §  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 68. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A rendőrség (3) bekezdés szerinti határozata ellen – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – fellebbezésnek van 
helye.”

8. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló  
2008. évi XCIX. törvény módosítása

8. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
11.  § (4)  bekezdésében a „7.  § (2)  bekezdés b)  pont bc)  alpontja szerinti előadó-művészeti szervezet” szövegrész 
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helyébe a  „független színház, produkciós színház, befogadó színház, szabadtéri színház, nemzetiségi színház, 
bábszínház” szöveg lép.

9. Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának 
kihirdetéséről szóló 2009. évi XXXII. törvény módosítása

9. §  Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről szóló  
2009. évi XXXII. törvény 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben szabályozza a  nemzeti bizottság megalakítására és 
működésére vonatkozó szabályokat.”

10. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

10. § (1) A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) 1. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az MMA tagjai
a) a rendes tagok,
b) a levelező tagok [az a) és b) pontban meghatározott személy a továbbiakban együtt: akadémikus],
c) a nem akadémikus tagok,
d) a tiszteletbeli tagok, és
e) a pártoló tagok.”

 (2) Az MMA tv. 1. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  egyes tagi státuszokhoz kapcsolódó címhasználati formákat az  MMA szervezetéről és működéséről szóló 
szabályzat (a továbbiakban: Alapszabály) határozza meg.
(4) Az  MMA tagjai az  e  törvényben meghatározott köztestületi jogaikat közvetlen részvétel vagy képviselet útján  
− e törvényben meghatározott módon − gyakorolják.”

11. § (1) Az MMA tv. 4. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MMA közfeladatai a következők:)
„i) művészeti könyvtárat és az Alapszabályban meghatározott dokumentációs központot működtet,”

 (2) Az MMA tv. 4. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MMA közfeladatai a következők:)
„k) együttműködik a magyarországi országos művészeti szervezetekkel,”

12. §  Az MMA tv. 3. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Az MMA tagjainak választása”

13. §  Az MMA tv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az MMA tagjait − a 7. § (2) bekezdésében és a 8/A. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel − a közgyűlés 
választja közvetlen és titkos szavazás útján.”

14. § (1) Az MMA tv. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha valamely művész vagy művészetelméleti szakember az  MMA rendes tagjára vonatkozó, e  törvényben 
támasztott feltételeknek megfelel, és rendelkezik legalább négy akadémikus egybehangzó akaratát kifejező, 
közös ajánlásával, úgy rendes tagként való jelöléséről az MMA 20. § (1) és (2) bekezdése szerinti tagozata dönt az   
(5)–(8)  bekezdés szerint. Egy akadémikus kizárólag egy rendes tag megválasztását ajánlhatja. Az  egynél több főt 
ajánló akadémikus valamennyi ajánlása érvénytelen; azokat a  jelölési és tagválasztási eljárásban a  továbbiakban 
figyelmen kívül kell hagyni.”

 (2) Az MMA tv. 7. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  ajánlást – a  befogadó tagozat megjelölésével – az  Alapszabályban meghatározott tartalommal, 
mellékletekkel és módon kell benyújtani. A beérkezett érvényes ajánlások alapulvételével az elnökség a  felvehető 
rendes tagok létszámkeretének tagozatonkénti bontásban történő meghatározásával jelölésre hívja fel az  érintett 
tagozatot.
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(6) Az  elnökség felhívására az  (5)  bekezdés szerinti tagozat véleménynyilvánító szavazás céljából ülést tart. 
Regisztrált tagjelöltté az  a  jelölt válik, akit a  tagozat ülésén a  jelenlévő, a  tagozat munkájában szavazati joggal 
részt vevő tagok egyszerű többsége támogat. A regisztrált tagjelöltek között – szakmai vitát követően – a tagozat 
sorrendet állít fel, és erről az elnökséget tájékoztatja.
(7) A  tagozati jelölések érdemi megvitatását követően az  elnökség a  regisztrált tagjelölteket a  tagozati jelölések 
sorrendjében, az (5) bekezdés szerinti létszámkeret erejéig – esetleges vonatkozó észrevételeivel – a közgyűlés elé 
terjeszti.
(8) A  közgyűlés az  elé terjesztett jelöltek rendes taggá választásáról – közvetlen és titkos szavazással – a  jelölést 
követő első közgyűlés egyszerű többségi, listás szavazással dönt.”

15. §  Az MMA tv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés − a 7. § (4)–(8) bekezdésében meghatározott eljárás megfelelő alkalmazásával – levelező tagokat 
választhat. Levelező taggá
a) a nem akadémikus tag, vagy
b) az  a  személy választható, aki DLA-fokozattal vagy az  Alapszabályban meghatározott hazai művészeti szakmai 
elismeréssel rendelkezik.”

16. §  Az MMA tv. 8/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  közgyűlési képviselő mandátuma két évre szól. Ha a  közgyűlési képviselő mandátuma a  két év eltelte 
előtt megszűnik, akkor a  helyére új közgyűlési képviselő az  előző közgyűlési képviselő eredeti mandátumából 
hátralévő időre választható. A  közgyűlési képviselő egy alkalommal választható újra. A  közgyűlési képviselő 
újraválaszthatóságának korlátozása szempontjából nem kell figyelembe venni a  közgyűlési képviselő azon 
mandátumát, amely az előző közgyűlési képviselő eredeti mandátumából hátralévő időre szólt.”

17. §  Az MMA tv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § Az MMA pártoló tagja a  közgyűlés által az  elnökség ajánlására választott, az  MMA érdekében kimagasló 
szellemi vagy anyagi támogatást vállalt személy.”

18. §  Az MMA tv. 14. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MMA közgyűlése)
„l) elfogadja az i) és j) pont szerinti elvekre is figyelemmel megállapított vagyongazdálkodási szabályzatot;”

19. § (1) Az MMA tv. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az MMA elnökségének tagjai:
a) az elnök,
b) a két alelnök,
c) a főtitkár,
d) négy, a közgyűlés által − a közgyűlés időpontjában legalább két éve megválasztott akadémikusok közül − három 
évre elnökségi taggá választott akadémikus, valamint
e) a 25. § szerinti esetben a tiszteletbeli elnök.”

 (2) Az MMA tv. 17. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a  (3) bekezdés d) pontjában meghatározott elnökségi tag megbízása a három év eltelte előtt megszűnik, 
akkor a  helyére új elnökségi tag az  előző elnökségi tag eredeti mandátumából hátralévő időre választható. 
Az  elnökségi tag újraválasztására legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor. Az  újraválaszthatóság korlátozása 
szempontjából nem kell figyelembe venni a (3) bekezdés d) pontja szerinti elnökségi tag azon mandátumát, amely 
az előző elnökségi tag eredeti mandátumából hátralévő időre szólt.”

 (3) Az MMA tv. 17. § (5) bekezdés g) pontja a következő gd) alponttal egészül ki:
[Az elnökség az (1) bekezdésben foglaltakon túl a 14. § i) és j) pontja szerint meghatározott elvek szerint dönt]
„gd) a közbeszerzési szabályzat elfogadásáról,”

20. §  Az MMA tv. II. Fejezete a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. A Társadalmi Tanácsadó Testület
17/A. § Az MMA társadalmi szerepvállalása és gazdasági partnerkapcsolatai hatékonyságának elősegítése, valamint 
az  elnök ezzel kapcsolatos feladatainak ellátásában való támogatása érdekében – stratégiai véleményformáló 
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testületként – Társadalmi Tanácsadó Testületet működtet. A  Társadalmi Tanácsadó Testület tagságára és 
tevékenységére vonatkozó szabályokat az Alapszabály tartalmazza.”

21. § (1) Az MMA tv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A köztestületi vagyonkezelés és a köztestület gazdálkodásának törvényességét, a vagyonkezelés és gazdálkodás 
során e  törvény céljainak érvényesülését öttagú felügyelő testület ellenőrzi. A  felügyelő testület tagja büntetlen 
előéletű, az  országgyűlési képviselők választásán választható magyar állampolgár lehet. A  felügyelő testület egy 
tagját a Kormány, egy tagját az Országgyűlés kulturális ügyekért felelős bizottsága nevezi ki és hívja vissza, további 
három tagját – a  választás időpontjában legalább két éve megválasztott akadémikusok közül – a  közgyűlés, és 
a közgyűlés hívja vissza. A felügyelő testület tagjai a felügyelő testület megbízatásának idejére maguk közül elnököt 
választanak. A felügyelő testület tagjainak megbízatása öt évre szól.”

 (2) Az MMA tv. 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a felügyelő testületi tag mandátuma a megbízástól számított öt éven belül megszűnik, helyére új felügyelő 
testületi tag az  előző felügyelő testületi tag eredeti mandátumából hátralévő időre delegálható vagy választható. 
A  felügyelő testület tagja legfeljebb egy alkalommal delegálható, vagy választható újra. A  felügyelő testületi tag 
újradelegálhatósága, újraválaszthatósága korlátozása szempontjából nem kell figyelembe venni a felügyelő testületi 
tag azon mandátumát, amely az előző felügyelő testületi tag eredeti mandátumából hátralévő időre szólt.”

22. § (1) Az MMA tv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tagozat az MMA-nak az akadémikusokat és a közgyűlési képviselőket magában foglaló egysége. A tagozatok 
felsorolását az  Alapszabály tartalmazza. A  tagozat e  törvény és az  Alapszabály keretei között maga állapítja meg 
ügyrendjét.”

 (2) Az MMA tv. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  akadémikus egyidejűleg legalább két tagozat munkájában vesz részt, de szavazati joggal két közgyűlés 
közötti időszakban csak egy tagozatban rendelkezik; további tagozatban tanácskozásra jogosult.”

 (3) Az MMA tv. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  tagozat működését az  Alapszabály és a  tagozat ügyrendje által meghatározott jogkörrel a  tagozatvezető 
irányítja, és képviseli a tagozatot. A tagozatvezetőt a tagozaton belül szavazati joggal rendelkező – a tagozatvezetőt 
választó ülés időpontjában legalább két éve megválasztott – akadémikusok közül a  tagozat négy évre választja 
titkos szavazás útján, az Alapszabályban meghatározott módon. Ha a tagozatvezető mandátuma a négy év eltelte 
előtt megszűnik, akkor a  helyére új tagozatvezető az  előző tagozatvezető eredeti mandátumából hátralévő időre 
választható. A  tagozatvezető legfeljebb egy alkalommal választható újra. A  tagozatvezető újraválaszthatóságának 
korlátozása szempontjából nem kell figyelembe venni a  tagozatvezető azon mandátumát, amely az  előző 
tagozatvezető mandátumából hátralévő időre szólt.”

23. § (1) Az MMA tv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az MMA elnökét a közgyűlés választja a magyar állampolgárságú, a közgyűlés időpontjában legalább két éve 
megválasztott akadémikusok közül, az  Alapszabályban meghatározott módon. Az  elnök megbízatása három évre 
szól, kivéve, ha az  előző elnök mandátuma a  három év eltelte előtt megszűnik, amely esetben a  helyére új elnök 
az előző elnök eredeti megbízása lejártáig hátralévő időre választható. Az elnököt tisztségében a köztársasági elnök 
megerősíti. A  köztársasági elnök döntéséhez ellenjegyzés nem szükséges. Az  elnök legfeljebb egy alkalommal 
választható újra. Az elnök újraválaszthatósága korlátozásánál nem kell figyelembe venni azt az elnöki ciklust, amely 
az előző elnök mandátumából hátralévő időre szólt.”

 (2) Az MMA tv. 22. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az  elnök dönt az  egyéb kötelezettségvállalásról, ha annak értéke nem haladja meg a  150 millió forintot 
és a  döntés nem tartozik az  elnökség vagy a  közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az  elnök az  50 millió forintot 
meghaladó értékű egyéb kötelezettségvállalásokról való döntéséről a soron következő közgyűlésen beszámol.”

24. §  Az MMA tv. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23.  § Az elnököt feladatai ellátásában − a  határon túli magyar ügyekben és a  nemzetközi ügyekben – két 
alelnök segíti. Az  alelnököt a  közgyűlés három évre, a  közgyűlés időpontjában legalább két éve megválasztott 
akadémikusok közül választja. Ha az  alelnök mandátuma a  megbízástól számított három éven belül megszűnik, 
helyére új alelnök az  előző alelnök eredeti mandátumából hátralévő időre választható. Az  alelnök legfeljebb egy 
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alkalommal újraválasztható. Az  alelnök újraválaszthatóságának korlátozása szempontjából nem kell figyelembe 
venni az alelnök azon mandátumát, amely az előző alelnök eredeti mandátumából hátralévő időre szólt.”

25. §  Az MMA tv. 24. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  elnök mandátumának megszűnése esetén a  főtitkár mandátuma is megszűnik. Ha a  főtitkár 
megválasztásakor az elnök mandátumából három évnél kevesebb van hátra, akkor a főtitkár megbízatása az elnök 
mandátumából hátralévő időre szól.
(1b) Ha a  főtitkár megbízatása – az  (1a) bekezdésében foglaltaktól eltérő okból – a megbízás lejártát megelőzően 
szűnik meg, akkor a helyére új főtitkár az előző főtitkár eredeti mandátumából hátralévő időre választható.
(1c) A  főtitkár újraválaszthatóságának korlátozásánál nem kell figyelembe venni azt a  főtitkári ciklust, amely  
– az elnök megbízásához, vagy az előző főtitkár eredeti megbízása lejáratához való igazodás okán – három évnél 
rövidebb ideig tartott.”

26. §  Az MMA tv. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közgyűlés − az  elnökség ajánlására − tiszteletbeli elnöki címet adományozhat az  MMA – a  közgyűlés 
időpontjában legalább két éve megválasztott – rendes tagja számára.”

27. §  Az MMA tv. 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az MMA vagyonának átruházásáról, megterheléséről, használatba adásáról (e § alkalmazásában a továbbiakban 
együtt: hasznosítás) − ide nem értve a  pénzeszköz-felhasználást − e  törvényben és a  vagyongazdálkodási 
szabályzatban meghatározottak szerint a  közgyűlés, az  elnökség vagy az  elnök dönt. Az  MMA-nak jogszabályban 
vagy a Kormány egyedi határozatában elrendelt célra juttatott vagyon hasznosításáról és az MMA jóváhagyott elemi 
költségvetésében meghatározott célt szolgáló összeg felhasználásáról – annak felhasználási célhoz kötöttségére 
figyelemmel – nem kell külön döntést hozni.”

28. §  Az MMA tv. 28/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28/F.  § A Bizottság a  28/E.  § (1)  bekezdése szerinti döntésével érintett személyt tárgyév július 31. napjáig 
tájékoztatja a  döntéséről, és szeptember 15. napjáig történő nyilatkozattételre hívja fel arra vonatkozóan, hogy 
egyéb művészeti elismerést birtokol-e, és elfogadja-e a  Nemzet Művésze díjat. Nem részesíthető a  díjban, aki 
a  határidő elteltéig nem tesz a  díj elfogadására vonatkozó nyilatkozatot. Az  így megüresedett díjazotti helyre 
a tárgyévet követő évben tehető javaslat és ítélhető oda a díj.”

29. §  Az MMA tv. a következő III/B. Fejezettel egészül ki:
„III/B. FEJEZET
MŰVÉSZJÁRADÉK
28/L.  § (1) Az  MMA a  kiemelkedő művészeti teljesítmények és művészi életút iránti tisztelete kifejezéseképpen 
rendszeres díjazást (a továbbiakban: művészjáradék) nyújt azon, 65. életévét betöltött személynek, aki
a) Kossuth-díjban, a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Népköztársaság 
Kiváló Művésze, a  Magyarország Érdemes Művésze, a  Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a  Magyar 
Népköztársaság Érdemes Művésze, a  Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a  Magyarország Babérkoszorúja és 
a Népművészet Mestere díjak valamelyikében,
b) a  Népművészet Ifjú Mestere és a  Táncsics Mihály-díj kivételével a  kultúráért felelős miniszter feladatkörében 
adományozható
ba) művészeti díjban – a Balassa Péter-díjat beleértve –,
bb) művészet-igazgatási területen végzett vagy művészetelméleti tevékenységre tekintettel adományozott 
művészet- és közművelődés-igazgatási, művészetelméleti és közművelődés-elméleti díjban,
c) Ybl Miklós-díjban, természetes személy részére adományozott Pro Architectura díjban, vagy
d) a  közgyűlés által adományozott, a  Magyar Művészeti Akadémia Életműdíja, a  Magyar Művészeti Akadémia 
Nagydíja, a  Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja, és a  Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián 
Emlékérme díjak valamelyikében
részesült.
(2) Nem részesülhet művészjáradékban
a) a Nemzet Színésze cím viselésére jogosult személy,
b) a Nemzet Művésze díjban részesített személy,
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c) a Magyar Állami Operaház Mesterművésze címben részesített személy,
d) a Magyar Mozgókép Mestere cím birtokosa,
e) az akadémikus,
f ) a  kultúráért felelős miniszter által adományozott művészeti életpálya elismerésre tekintettel a  művészjáradék 
kérelmezése időpontjában járadékban részesülő személy [az a)–f )  pontban meghatározottak a  továbbiakban 
együtt: a művészjáradék megállapítását kizáró elismerés], valamint
g) aki a  művészjáradék megállapítását megalapozó elismerésről lemondott, vagy akitől a  művészjáradék 
megállapítását megalapozó elismerést visszavonták.
(3) Aki több művészeti elismerésben, vagy több alkalommal azonos elismerésben részesült, csak az egyik elismerése 
alapján részesülhet művészjáradékban.
(4) A  művészjáradék havi mértéke az  öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 
425%-a. A művészjáradék élethosszig tartó juttatás.
28/M. § (1) A művészjáradék iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni a Titkárságon
a) a  kérelmező természetes személyazonosító adatai, állampolgársága, állandó lakcíme és tartózkodási helye, 
folyószámláját vezető pénzintézet neve feltüntetésével, a  kérelmező Titkársággal való kapcsolattartását szolgáló 
telefonszáma megjelölésével,
b) azon művészeti elismerés megnevezésével, amelyre tekintettel a kérelmező a művészjáradékot igényli, továbbá 
azon időpont meghatározásával, amikor a kérelmező az elismerésben részesült,
c) a  28/L.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontja esetében a  művészeti elismerésről szóló okirat hiteles másolatának vagy 
a kérelmező megkeresésére az elismerés adományozója vagy annak jogutódja által kiállított, a művészeti elismerés 
tényéről szóló igazolás csatolása mellett, valamint
d) a kérelmező arról szóló nyilatkozatának megtételével, miszerint
da) a művészjáradék megállapítását kizáró elismeréssel nem rendelkezik,
db) a  művészjáradék megállapítását megalapozó elismerésről történő lemondás vagy visszavonás esetén, vagy 
a  művészjáradék megállapítását kizáró elismerés szerzése esetén e  tényről a  Titkárságot 15 napon belül írásban 
értesíti, valamint
dc) büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a kérelemben foglaltak a valóságnak megfelelnek.
(2) A Titkárság a művészjáradék megállapítása iránti eljárásban hozott függő hatályú döntésében nem rendelkezik 
arról, hogy a művészjáradék a kérelmezőt megilleti.
28/N.  § (1) A  Titkárság a  művészjáradékot az  arról szóló határozata kiadását követő hónap első napjától, teljes 
hónapra állapítja meg, és tárgyhónapra, a tárgyhónap 10. napjáig folyósítja. A művészjáradék visszamenőleg nem 
állapítható meg.
(2) A művészjáradékra jogosult köteles a Titkárságnak 15 napon belül bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely 
az ellátásra való jogosultságát érinti, így különösen, ha a művészjáradék megállapítását kizáró elismerést szerzett.
(3) A művészjáradék folyósítása megszűnik a művészjáradékban részesülő személy
a) művészjáradék megállapítását kizáró elismerésben való részesülése esetén, az  abban való részesítést követő 
hónap első napjától,
b) művészjáradékról a jövőre nézve történő, a hatóságnál írásban tett lemondása esetén, a lemondást követő hónap 
első napjától,
c) művészjáradék megállapítását megalapozó elismerésről történő lemondása esetén a  lemondást követő hónap 
első napjától,
d) művészjáradék megállapítását megalapozó elismerésének visszavonása esetén a visszavonást követő hónap első 
napjától,
e) halála esetén, az elhalálozást követő hónap első napjától.
(4) Aki a  művészjáradékot jogalap nélkül vette fel, köteles azt a  Titkárság írásbeli felszólítására, a  jogalap nélkül 
felvett ellátás folyósításától számított 60 napon belül visszafizetni.
(5) A  művészjáradék jogalap nélküli felvétele miatt a  Titkárság által követelt tartozást – a  művészjáradékot 
jogalap nélkül felvett személy kérelmére – az MMA kivételes méltánylást érdemlő esetben, a jogalap nélkül felvett 
művészjáradék felvételének összes körülményére tekintettel, méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti.
28/O. § A művészjáradék fedezetét az MMA költségvetésében kell megtervezni.”

30. §  Az MMA tv. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30.  § (1) A  közgyűlési képviselők megbízatása 2018. május 31-én megszűnik; az  új közgyűlési képviselőket 
az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi 
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CLXXX.  törvény (a  továbbiakban: Módtv.) által módosított 8/B.  § alapján 2018. május 31-éig – 2018. június 1-jén 
kezdődő mandátummal – meg kell választani. A  2018. május 31-én megszűnő közgyűlési képviselői megbízást 
a közgyűlési képviselő újraválaszthatóságának korlátozása szempontjából nem kell figyelembe venni.
(2) A  Módtv. hatálybalépését követően a  pártoló tag felvételének lehetősége megszűnik azzal, hogy a  már 
megválasztott pártoló tagok tagsági jogviszonya fennmarad.
(3) A felügyelő testületi tagok megbízatása 2019. május 31-én megszűnik; az új felügyelő testületi tagokat a Módtv. 
által megállapított 18. § (1) bekezdése alapján 2019. május 31-éig – 2019. június 1-jével kezdődő mandátummal – 
meg kell választani. A  2019. május 31-én megszűnő felügyelő testületi tagi megbízást a  felügyelő testületi tag 
újraválaszthatóságának korlátozása szempontjából nem kell figyelembe venni.
(4) A  tagozatvezetők megbízatása 2018. március 31-én megszűnik, az  új tagozatvezetőket a  Módtv. által 
megállapított 20. § (4) bekezdése alapján 2018. március 31-éig – 2018. április 1-jével kezdődő mandátummal – meg 
kell választani. A 2018. március 31-én megszűnő tagozatvezetői megbízást a tagozatvezető újraválaszthatóságának 
korlátozása szempontjából nem kell figyelembe venni.
(5) A  24.  § (1)  bekezdését 2026. november 5-éig akként kell alkalmazni, hogy ha a  főtitkár mandátuma 
a megbízásától számított öt éven belül megszűnik, új főtitkárt a közgyűlés az előző főtitkár eredeti mandátumából 
hátralévő időre választ. A  főtitkár ezen okból rövidebb mandátumát az  újraválaszthatósága korlátozása 
szempontjából nem kell figyelembe venni.”

31. §  Az MMA tv. 30/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30/A.  § (1) A  bíróság hivatalból, 2018. január 1-jei hatállyal törli nyilvántartásából az  MMA közhasznú jogállására 
vonatkozó adatot.
(2) A  Módtv.-nyel megállapított 28/L.  § (1)  bekezdése szerinti művészjáradék legkorábban 2018. március 1-jétől 
állapítható meg.”

32. §  Az MMA tv. 11. alcíme a következő 30/B. §-sal egészül ki:
„30/B. § (1) A Módtv.-nyel megállapított 24. § (1) bekezdésének a  főtitkár három évre való megválasztásáról szóló 
rendelkezését első alkalommal a 2026. november 5-én hivatalba lépő főtitkár megválasztása során kell figyelembe 
venni, és 2026. november 5-étől kell alkalmazni.
(2) A Módtv.-nyel megállapított 24. § (1a)–(1c) bekezdései rendelkezését 2026. november 5-étől kell alkalmazni.”

33. § (1) Az MMA tv.
a) 4. § (2) bekezdés p) pontjában az „alkotóinak” szövegrész helyébe az „alkotóinak, előadóinak” szöveg,
b) 2. alcím címében, II. Fejezet címében és III. Fejezet címében az „A Magyar Művészeti Akadémia” szövegrész 

helyébe az „Az MMA” szöveg,
c) 8/B. § (1) bekezdésében az „a rendes és levelező tagok, valamint” szövegrész helyébe az „az akadémikusok és” 

szöveg,
d) 15. § (1) bekezdésében az „évente legalább kétszer” szövegrész helyébe a „legalább évente egyszer” szöveg,
e) 16. § (4) bekezdésében az „a rendes és a levelező tag” szövegrész helyébe az „az akadémikus” szöveg,
f ) 17. § (6) bekezdésében a „legalább havonta egy” szövegrész helyébe az „évente legalább tíz” szöveg,
g) 28/E. § (3) bekezdésében a „rendes vagy levelező tagjai” szövegrész helyébe az „akadémikusai” szöveg
lép.

 (2) Az MMA tv.
a) 14. § k) pontjában és 27. § (5) bekezdésében az „a 100 millió forintot” szövegrész helyébe az „az 500 millió 

forintot” szöveg,
b) 17. § (2) bekezdésében az „az (1) bekezdés szerint” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés és az (5) bekezdés 

h) pontja szerint” szöveg,
c) 17. § (5) bekezdés h) pontjában az „az 50 millió forintot” szövegrész helyébe az „a 150 millió forintot” szöveg,
d) 27. § (5) bekezdésében az „az 50 millió forintot” szövegrészek helyébe az „a 150 millió forintot” szöveg,
e) 28/B. § (2) bekezdésében az „az elnökség határozza meg” szövegrész helyébe az „az elnökség – tárgyév június 

15-éig – meghatározza” szöveg,
f ) 28/D. § (2) bekezdésében a „június 30. napjáig” szövegrész helyébe a „július 15. napjáig” szöveg,
g) 28/D.  § (3)  bekezdésében az „elnökség határozza meg” szövegrész helyébe az „elnökség tárgyév június 15. 

napjáig meghatározza” szöveg
lép.
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 (3) Az  MMA tv. 24.  § (1)  bekezdésében az  „a közgyűlés választja” szövegrész helyébe az  „a legalább két éve 
megválasztott akadémikusok közül a közgyűlés választja” szöveg lép.

 (4) Az MMA tv. 24. § (1) bekezdésében az „öt évre” szövegrész helyébe a „három évre” szöveg lép.

34. §  Hatályát veszti az MMA tv.
a) 2. § (5) bekezdése,
b) 29. § (3) bekezdése.

11. Záró rendelkezések

35. § (1) Ez a törvény − a (2)–(7) bekezdésekben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
 (2) Az  1.  §, a  3 és 4.  §, a  6.  § (1)–(18)  bekezdése, a  7.  §, a  16.  §, a  18.  §, a  19.  § (3)  bekezdése, a  23.  § (2)  bekezdése, 

a 27–30. §, a 31. §, a 33. § (2) bekezdése, a 34. §, valamint a 36. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 6. § (19) bekezdése 2018. január 2-án lép hatályba.
 (4) A 22. § (2) és (3) bekezdése 2018. április 1-jén lép hatályba.
 (5) A 21. § (2) bekezdése 2019. június 1-jén lép hatályba.
 (6) A 33. § (3) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (7) A 25. §, a 32. § , valamint a 33. § (4) bekezdése 2026. január 1-jén lép hatályba.

36. §  Hatályát veszti az  egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény 
szerinti méltányossági hozzájárulás eljárási szabályairól szóló 3/2004. (III. 23.) GyISM rendelet.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2017. évi CLXXXI. törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  
1997. évi CXL. törvény módosítása

1. § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 6/A. § 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A. § (1) A muzeális intézmények, a nyilvános könyvtárak és a könyvtári tevékenység, valamint a közművelődési 
intézmények tevékenységének ágazati irányítását a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el. 
E feladatának ellátásában – közreműködőként – szakfelügyelői és szakmai testületeket működtethet.
(2) A  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 20.  § (4)  bekezdése szerinti, régészeti feltárásra 
jogosult múzeumok régészeti feltárási tevékenységének ágazati irányításában a  kulturális örökség védelméért 
felelős miniszter a miniszterrel közösen jár el.”

 (2) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 50. § 
(2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján)
„c) biztosítja a  muzeális intézmény működési engedélyében meghatározott szakmai besorolása szerinti feladatai, 
valamint a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott feladatai ellátásához szükséges személyi 
és infrastrukturális feltételeket,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el.
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2. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

2. § (1) A  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 6.  §-a a  következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Valamennyi védett műemléki értékkel kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban 
a  (3)  bekezdés szerinti örökségvédelmi tanácsadó testület jogszabályban foglaltak szerinti igénybevétele és 
támogató véleménye esetén a  hatóság a  határozatát a  kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül hozza 
meg.”

 (2) A Kötv. 20. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv feltárási jogosultsága az  előzetes régészeti dokumentáció 
készítéséhez kapcsolódó régészeti feladatellátásra, a  jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv saját 
vagyonkezelésében lévő ingatlanon megvalósuló régészeti feltárásra, valamint tervásatás végzésére terjed ki.”

 (3) A Kötv. 22. § (2)–(2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  földmunkával járó beruházások előkészítése során a  földterület-kiválasztáshoz és nyomvonal-kijelöléshez 
a beruházó előzetes régészeti dokumentációt készíttethet.
(2a) A földmunkával járó, nagyberuházásnak nem minősülő, új nyomvonalú, külterületi közútépítések előkészítése 
során – a  kerékpárút kivételével – a  beruházó köteles a  régészeti érintettség felderítése érdekében előzetes 
régészeti dokumentációt készíttetni.
(2b) A  (2) és (2a)  bekezdés szerinti előzetes régészeti dokumentáció készítésére a  23/C. és 23/D.  §-ban foglaltak 
alkalmazásával a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv jogosult.”

 (4) A Kötv. 22. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  régészeti feladatellátás szaktevékenységi részének jogszabályban meghatározottak szerinti elvégzésébe 
kapacitáshiány esetén kizárólag más, a  20.  § (4)  bekezdés szerinti feltárásra jogosult intézmény vonható be. 
A  bevont feltárásra jogosult intézmény további régészeti szaktevékenységet ellátó közreműködőt nem vehet 
igénybe.
(8a) A  régészeti feladatellátás járulékos részéhez a  megelőző feltárást végző múzeum biztosítja a  szükséges 
régészeti bontómunkát. A régészeti bontómunkába gazdasági társaság bevonható.”

 (5) A Kötv. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  régészeti feltáráshoz kapcsolódó régészeti földmunka megvalósításáról a  beruházó köteles gondoskodni. 
Ha a beruházó nem tudja biztosítani a  földmunkát, akkor a  feltárást végző intézmény – a közbeszerzésekről szóló 
törvény szerint – gondoskodik a  régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó földmunka elvégzéséről a  beruházó 
költségén.
(2a) A régészeti feltárás dokumentálásához kapcsolódó geodéziai és térinformatikai feladatok ellátásába gazdasági 
társaság bevonható.”

 (6) A Kötv. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  megelőző feltárás módja régészeti megfigyelés, akkor a  földmunkát a  feltárás vezetőjének irányításával 
kell végezni. A  régészeti megfigyelés során előkerülő régészeti lelőhelyek feltárási módjáról és feltételeiről 
jogszabályban meghatározottak szerint a hatóság dönt.”

 (7) A Kötv. 23/C. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv az előzetes régészeti dokumentáció keretében végzett régészeti 
feladatellátás jogszabályban meghatározottak szerinti elvégzésébe saját kapacitáshiánya esetén kizárólag más, 
a  20.  § (4)  bekezdés szerinti, feltárásra jogosult intézményt vonhat be. A  bevont feltárásra jogosult intézmény 
további régészeti szaktevékenységet ellátó közreműködőt nem vehet igénybe.
(7) A műszeres lelőhely- és leletfelderítéshez kapcsolódó feladatok ellátásába gazdasági társaság bevonható.
(8) Az  előzetes régészeti dokumentáció keretében végzett régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó régészeti 
földmunka elvégzéséről a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv – a közbeszerzésekről szóló törvény szerint – 
gondoskodik a beruházó költségén.”

 (8) A Kötv. 23/D. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  beruházó által elfogadott projekttervet a  jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv megküldi 
a  projekttervben szereplő, a  régészeti feladatellátás elvégzésére megjelölt intézménynek, valamint a  Magyar 
Nemzeti Múzeumnak.”

 (9) A Kötv. 23/E. § (1)–(6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A beruházó a megelőző feltárás elvégzésére írásbeli szerződést köt, ha a megelőző feltárás elvégzésére a terület 
rendelkezésre áll.
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(2) A Magyar Nemzeti Múzeum a beruházó szerződéskötési szándékáról, annak kézhezvételét követő 5 napon belül 
értesíti a nagyberuházás megelőző feltárásának elvégzésére jogosult intézményt és koordinálja a szerződéskötést.
(2a) A nagyberuházást megelőző feltárást a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum, Budapesten 
a Budapesti Történeti Múzeum végezheti jogszabályban meghatározottak szerint.
(2b) A nagyberuházást megelőző feltárás régészeti szaktevékenységének elvégzésébe
a) a gyűjtőterületén érintett területi múzeumot kapacitása erejéig kötelezően be kell vonni,
b) további kapacitáshiány esetén kizárólag más, a 20. § (4) bekezdése szerinti feltárásra jogosult intézmény vonható 
be.
(3) A  (2b) bekezdés szerinti bevont feltárásra jogosult intézmény a  régészeti szaktevékenység ellátásában további 
közreműködőt nem vehet igénybe.
(4) Ha a  gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum, Budapesten a  Budapesti Történeti Múzeum 
a megelőző feltárásra vonatkozó szerződést a 22. § (11) bekezdésében meghatározott 15 napos határidőn belül nem 
köti meg, akkor a Magyar Nemzeti Múzeum gondoskodik a régészeti feladatellátás elvégzéséről.
(4a) A (4) bekezdés szerinti esetben a kultúráért felelős miniszter – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 40.  § (3)  bekezdése alapján a  működési engedély 
módosításával – hivatalból indított eljárásban dönt a  megyei hatókörű városi múzeum régészeti gyűjtőkörének 
lezárásáról. Az eljárásban a kulturális örökség védelméért felelős miniszter egyetértési jogot gyakorol.
(5) Nagyberuházás megvalósítása esetén a  régészeti földmunka, valamint a  kivitelezés földmunkái régészeti 
megfigyelés mellett végezhetőek.
(6) A  nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti megfigyelés biztosítására a  (2a)–(3)  bekezdésben foglaltakat kell 
alkalmazni.”

 (10) A Kötv. 23/F. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A teljes felületű feltárás költségei nem haladhatják meg a beruházás teljes bekerülési költségének 1 százalékát, 
kivéve, ha a beruházó ennél magasabb összeg megfizetését vállalja. Az összeg
a) tartalmazza a teljes felületű feltárás terepi munkavégzésén túl – beleértve a feltárás munkafeltételei biztosítását 
is – a  jogszabályban meghatározott tartalmú dokumentálás és az elsődleges leletfeldolgozás, valamint a végleges 
leletbefogadás költségeit,
b) nem tartalmazza a  jogszabályban meghatározottak szerint feltárásra alkalmas napon kívüli régészeti feltárás 
végzéséhez a beruházó által kötelezően biztosítandó szükséges technikai felszerelés biztosításának költségét.
(10) A tényleges költségekről köteles
a) a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv az előzetes régészeti dokumentáció tekintetében
b) a feltárás elvégzésére szerződött múzeum
jogszabályban meghatározott módon elszámolni.”

3. § (1) A Kötv. 53/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  hatóság hatósági ellenőrzés vagy az  52.  § (2)  bekezdése alapján lefolytatott ellenőrzése során, 
vagy bejelentés alapján megállapítja, hogy a  kulturális javak körébe tartozó tárgy őrzési helye ismeretlen  
(a továbbiakban: eltűnt kulturális javak), az őrzési hely megállapítása érdekében elrendeli annak körözését.”

 (2) A Kötv. az „A kulturális javak külföldre történő kivitele” alcímet megelőzően a következő 53/B. §-sal egészül ki:
„53/B. § (1) Az e törvény 71. § (2) bekezdése c) pontja szerinti nyilvántartásba bejegyzett kulturális javak előkerülése 
esetén a hatóság megvizsgálja a nyilvántartásból történő törlés indokoltságát.
(2) Kétség esetén a  tárgy birtokosa köteles bizonyítani a  birtoklás jogszerűségét és azt, hogy a  tárgy birtokba 
vétele vagy tulajdonjogának a  megszerzése során úgy járt el, ahogy az  az adott helyzetben általában elvárható, 
különös tekintettel a  jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 3.  § 
(3) bekezdésében foglalt szempontokra.
(3) Amennyiben a tárgy visszaadása iránt igényt terjesztenek elő, és az igényt igazolják, a birtokos köteles a tárgyat 
az igénybejelentő részére visszaadni.
(4) Amennyiben a  birtokos bizonyítja, hogy a  (2)  bekezdésben foglaltak szerint járt el, a  visszaadáskor 
az igénybejelentőtől méltányos és ésszerű kártalanítás illeti meg.
(5) Kulturális javak kereskedelmi forgalomban – így különösen árverésen – történő átruházása esetén a (2) bekezdés 
szerinti eljárásra a kereskedő köteles, ezért a vevő részéről a (2) bekezdésben foglaltakat teljesültnek kell tekinteni.
(6) A  tárgy visszaadásának elrendelése iránti keresetet bírósághoz kell benyújtani, a  bíróság dönt a  visszaadás 
elrendeléséről és a kártalanításról.”
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4. §  A Kötv. 55. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  e  törvény alapján védett kulturális javakra vonatkozó, az  Európai Unió tagállamaiba történő kivitele 
esetén a  kulturális javak kiviteléről szóló 116/2009/EK rendelet céljából a  Bizottság 1081/2012/EU végrehajtási 
rendelete 13. cikke alapján kiállított általános nyílt engedély az  (1) bekezdésben meghatározott ideiglenes kiviteli 
engedélynek minősül.”

5. §  A Kötv. 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kiviteli engedély, illetve a műtárgykísérő igazolás legfeljebb tíz évig terjedő határozott időre szólhat.”

6. § (1) A Kötv. 71. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hatóság vezeti)
„d) a nyilvántartott műemléki értékek, a műemlékek, a műemléki jelentőségű területek, a műemléki környezetek és 
a történeti tájak,”
[központi, közhiteles nyilvántartását, amely tartalmazza az a)–e) pontban meghatározottakkal összefüggő adatokat.]

 (2) A Kötv. 71. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  71.  § (1)  bekezdés a), c)–e)  pontok szerinti nyilvántartáshoz szükséges állami ingatlan-nyilvántartási 
térképi adatbázis adatait, a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszernek a  71.  § (1)  bekezdés a), c)–e)  pontok 
szerinti nyilvántartáshoz szükséges adattartalmú felszínborítási rétegét, a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító 
Rendszer programszerű felújításához használt legfrissebb évjárat szerinti ortofotóit, valamint az  ország  
1:10000 digitális szintvonalrajzát és domborzatmodelljét (DDM-5), a  földmérési és térinformatikai államigazgatási 
szerv térítésmentesen biztosítja.”

7. §  A Kötv. 73. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„73. § (1) A védetté nyilvánított kulturális javak esetében a nyilvántartás tartalmazza:
a) a tárgy részletes leírását, valamint az azonosítását lehetővé tévő egyéb adatokat;
b) a tárgy tulajdonosának és birtokosának természetes személyazonosító adatait, valamint lakcímét;
c) a tulajdonszerzés idejét és módját;
d) a tárgy – állandó, illetve ideiglenes – őrzési helyét;
e) a jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
(2) A jogellenesen eltulajdonított kulturális javak esetében a nyilvántartás tartalmazza:
a) a tárgy részletes leírását, valamint az azonosítását lehetővé tévő egyéb adatokat;
b) a tárgy tulajdonosának és birtokosának természetes személyazonosító adatait, valamint lakcímét;
c) a cselekmény elkövetésének az idejét és helyét;
d) az eljáró szerv nevét és ügyszámát.”

8. §  A Kötv. 75/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Szakértőként a jogszabályban kijelölt szervezet vehető igénybe.”

9. §  A Kötv. 86. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Magyar Állam elővásárlási jogát
a) ingatlanok esetében a kormányrendeletben kijelölt örökségvédelmi szerv,
b) védetté nyilvánított kulturális javak tekintetében a kormányrendeletben kijelölt szerv
gyakorolja.”

10. §  A Kötv. a következő 92/H. és 92/I. §-sal egészül ki:
„92/H.  § (1) A  megyei hatókörű városi múzeumoknak, a  Budapesti Történeti Múzeumnak, valamint a  Magyar 
Nemzeti Múzeumnak – amennyiben a  feladat ellátására szerződéssel nem rendelkeznek, vagy a  feladat esetleges 
jogutódlását követően ilyen tárgyú kötelezettségvállalással várhatóan nem fognak rendelkezni – közbeszerzési 
eljárást kell kiírni a  23.  § (2)  bekezdés, valamint a  23/C.  § (8)  bekezdése szerinti, a  régészeti feladatellátáshoz 
kapcsolódó földmunka biztosítása érdekében.
(2) E  törvénynek a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2017. évi CLXXXI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv5.) megállapított 22.  § (2)–(2b) 
és (8)  bekezdését, 23.  § (2) és (2a)  bekezdését, 23/C.  § (6)–(8)  bekezdését és 23/E.  § (1)–(6)  bekezdését 
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az  (1)  bekezdésben meghatározott közbeszerzési eljárások lefolytatása után indult eljárásokban és megkötött 
szerződésekre kell alkalmazni.
92/I.  § A 92/H.  § (1)  bekezdése szerinti közbeszerzési eljárások eredményhirdetését megelőzően indult 
eljárásokban és megkötött szerződések tekintetében e  törvénynek a  Módtv5. hatályba lépését megelőzően 
hatályos előírásait kell alkalmazni azzal, hogy a  jogutódlás tekintetében érintett szervezetek a  jogelődnél fennálló 
kötelezettségvállalásokat a továbbiakban is kötelesek fenntartani.”

11. § (1) A Kötv. 93. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. meghatározza a nagyberuházásokkal kapcsolatos régészeti feladatellátás részletes szabályait, a nagyberuházás 
régészeti szakaszolásának szempontjait, a  nagyberuházás kivitelezése során ellátandó régészeti megfigyelés és 
az  elfedés szabályait, valamint a  19.  § (4)  bekezdése szerinti hatósági ár képzésének szabályait, az  alkalmazható 
legmagasabb ár mértékét, továbbá a  régészeti feladatellátással összefüggő költségtételek figyelembevételének 
részletes szabályait, valamint a  régészeti megfigyelés során előkerülő régészeti lelőhelyek feltárási módjáról és 
feltételeiről szóló miniszter döntés részletes szabályait;”

 (2) A Kötv. 93. § (1a) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg – a  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság javaslata 
alapján vagy véleményének kikérésével –)
„f ) a  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottságnak a  nemzeti jelképek kiemelt nemzeti emlékhelyen történő 
használatával kapcsolatos egyes feladatait.”

 (3) A Kötv. 93. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Felhatalmazást kap a  honvédelemért felelős miniszter, hogy a  miniszterrel egyetértésben, rendeletben 
megállapítsa az egyes hadtörténeti örökségi helyszínek védetté nyilvánítását és a védettség megszüntetését.”

12. §  A Kötv.
a) 7.  § 29a.  pontjában a „jellegű örökségvédelmi tevékenység” szövegrész helyébe a „jellegű, közfeladatként 

állami vagy önkormányzati fenntartású intézmény által végzett örökségvédelmi tevékenység” szöveg, 
a  „feldolgozása, valamint a  geodéziai és térinformatikai feladatok ellátása.” szövegrész helyébe 
a „feldolgozása”,

b) 23/F.  § (1)  bekezdésében a  „30 – régészeti feltárás elvégzésére jogszabályban meghatározottak szerint 
alkalmas – nap” szövegrész helyébe a „30 nap”,

c) 23/F. § (3) bekezdésében „az akkreditált intézmény” szövegrész helyébe az „a feltárásra jogosult intézmény”
d) 61/H. § (1) bekezdésében a „b) pont bb) alpontjában” szövegrész helyébe a „b) pontjában”,
e) 61/I. § (5) bekezdésében a „b) pont ba) alpontja” szövegrész helyébe a „b) pontja”
szöveg lép.

13. §  Hatályát veszti a Kötv.
a) 23/B. § (2)–(4) bekezdése,
b) 23/G. §,
c) 27/A. § (4) bekezdése,
d) 57. § (2) bekezdése,

14. §  A Kötv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

15. §  A körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi  
LXXXVIII. törvény 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  kulturális javakra elrendelt körözés esetén – a  (2)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  4.  § (2)  bekezdés 
a) pont aa), ab), ad) alpontjában és c) pont ca) alpontjában meghatározott adat közérdekből nyilvános adat.”
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4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. december 31-én lép hatályba.
 (2) A 2. § (1) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 1. alcím, a 2. § (2)–(10) bekezdése, a 3–14. § 2018. április 1-jén lép hatályba.
 (4) A 3. alcím 2018. október 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2017. évi CLXXXI. törvényhez
„1. melléklet a 2001. évi LXIV. törvényhez

A kiviteliengedély-köteles nem védett kulturális javak

  A B

Kategória Meghatározás Együttes feltétel

1.
A földből és a víz alól előkerült, a 7. § 33. pontja szerinti régészeti leletnek nem 
minősülő egyéb tárgyak.

kor legalább 50 év

forgalmi érték nincs

2.
Művészeti, történelmi, illetve vallási emlékekből származó, de azok szerves részét 
képező részek és elemek.

kor legalább 50 év

forgalmi érték nincs

3.
Bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával, teljesen kézzel készített képek és 
festmények, amelyek nem tartoznak a 4. és az 5. kategóriába, valamint nincsenek 
alkotójuk tulajdonában.

kor legalább 50 év

forgalmi érték
legalább  
1 000 000 Ft

4.
Bármilyen alapra, vízfesték, guache és pasztell használatával, teljesen kézzel készített 
képek és festmények, amelyek nincsenek alkotójuk tulajdonában.

kor legalább 50 év

forgalmi érték
legalább  
300 000 Ft

5.
Az 1., 2. és 4. kategóriába nem tartozó, bármilyen alapra, bármilyen anyag 
használatával, teljesen kézzel készített mozaikképek és rajzok, amelyek nincsenek 
alkotójuk tulajdonában.

kor legalább 50 év

forgalmi érték
legalább  
300 000 Ft

6.
Eredeti metszetek, nyomatok, szita-és kőnyomatok a hozzájuk tartozó 
nyomólemezekkel, valamint eredeti plakátok, amelyek nincsenek alkotójuk 
tulajdonában.

kor legalább 50 év

forgalmi érték
legalább  
300 000 Ft

7.
Az 1. kategóriába nem tartozó eredeti szobrok, illetve szoborművek és az eredetivel 
azonos eljárással készült másolataik, amelyek nincsenek alkotójuk tulajdonában.

kor legalább 50 év

forgalmi érték
legalább  
500 000 Ft

8. Fényképek, filmek és negatívjaik, amelyek nincsenek alkotójuk tulajdonában.

kor legalább 50 év

forgalmi érték
legalább  
300 000 Ft

9.
Ősnyomtatványok és kéziratok, beleértve a kézírásos bejegyzéssel ellátott könyveket, 
a térképeket és zenei partitúrákat egyenként vagy gyűjteményes formában, amelyek 
nincsenek alkotójuk tulajdonában.

kor legalább 50 év

forgalmi érték nincs

10. A 9. kategóriába nem tartozó könyvek egyenként vagy gyűjteményes formában.

kor 1800 előtt

forgalmi érték
legalább  
300 000 Ft

11. Nyomtatott térképek.

kor 100 év

forgalmi érték
legalább  
300 000 Ft
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12.
Iratok, irategyüttesek, valamint irat- és tervtári anyagok, kép- és hangarchívumok 
anyagai, bármilyen adathordozón.

kor legalább 50 év

forgalmi érték nincs

13.

a) Természettudományos gyűjtemények: zoológiai, botanikai, paleontológiai, 
ásványtani vagy anatómiai gyűjtemények, illetve azok egyes darabjai; 
b) Történeti jellegű gyűjtemények: történelmi, néprajzi vagy numizmatikai 
jelentőségű gyűjtemények.

kor nincs

forgalmi érték
legalább  
500 000 Ft

14. Közlekedési eszközök.

kor legalább 50 év

forgalmi érték
legalább  
500 000 Ft

15.

Az 1–14-ig terjedő kategóriák egyikéhez sem tartozó minden egyéb antik darab, 
különösen:
a) játékok, játékszerek,
b) üvegtárgyak,
c) arany- és ezüstnemű,
d) bútorok,
e) optikai, fotó- és kinematográfiai berendezések,
f ) hangszerek,
g) órák és alkatrészeik,
h) fából készített műtárgyak,
i) kerámia,
j) kárpit,
k) szőnyegek,
l) tapéta,
m) fegyverek,
n) numizmatikai tárgyak (érmek, jelvények stb.).

kor legalább 50 év

forgalmi érték
legalább  
300 000 Ft

”

2017. évi CLXXXII. törvény
a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról*

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §  A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közúti gépjárművezetők pályaalkalmassági vizsgálatát a közlekedési hatóság végzi. A közúti gépjárművezetők 
pályaalkalmassági vizsgálata ügyében hozott elsőfokú döntés ellen fellebbezésnek van helye.”

2. § (1) A Kkt. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  koncessziós szerződés keretében megvalósuló utak kivételével az  országos közutak építtetője 
–  a  (11)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az  állam kizárólagos tulajdonában lévő, az  országos 
közúthálózat fejlesztési és építtetői feladatainak ellátásáért felelős, részvénytársasági formában működő gazdasági 
társaság, a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: NIF Zrt.). 
Az  út 33.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti kezelője a  (11)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével építtetőnek 
minősül a miniszter elrendelése alapján – önkormányzati tulajdonú helyi közút esetében az érintett önkormányzat 
egyetértése esetén –, valamint jogszabály szerinti felújítási, karbantartási, és fejlesztési feladatok ellátása 
tekintetében. A  közút kezelője a  feladatok finanszírozására a  forrást biztosító szervezettel szerződést köt. A  vízi 
létesítmény építtetője a  vízgazdálkodási beruházás részeként megvalósuló közúti felújítás, karbantartás, valamint 

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el.



33386 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 207. szám 

fejlesztés tekintetében is – ha rendelkezik a közútkezelő hozzájárulásával és országos közút esetén a vagyonkezelő 
hozzájárulásával – építtetőnek minősül.”

 (2) A Kkt. 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  NIF Zrt. – az  elkészült utak végleges vagy ennek hiányában ideiglenes forgalomba helyezése után  – 
a  felhasznált forrásokkal és a  létrehozott vagy megszerzett eszközökkel elszámol a  magyar állam nevében eljáró, 
a  forrásokat rendelkezésre bocsátó szervvel. A  forgalomba helyezett út és az  egyes projektekkel kapcsolatban 
létrehozott vagy megszerzett egyéb eszközök, illetve ezeket magában foglaló, a  magyar állam tulajdonában álló 
egyes földterületek a  végleges vagy ennek hiányában ideiglenes forgalomba helyezés napján e  törvény erejénél 
fogva ingyenesen, könyv szerinti értéken – az  építtető vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnése mellett  – 
a 32/A. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével a 32. § (6) bekezdésében kijelölt szervezet vagyonkezelésébe kerül, 
amely az MNV Zrt.-vel vagyonkezelési szerződést köteles kötni.”

 (3) A Kkt. 29. § (3b) és (3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3b) Az  út forgalomba helyezésekor az  építtető által a  magyar állam nevében történő ingatlan tulajdonszerzés 
tárgyában már megindított, de le nem zárt ügyletkötésekben vagy eljárásokban az  építtető köteles eljárni azzal, 
hogy a  magyar állam tulajdonjogának az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével egyidejűleg az  érintett 
ingatlan ingyenesen, könyv szerinti értéken a 32. § (6) bekezdésében megjelölt szervezet vagyonkezelésébe kerül.
(3c) Az út ideiglenes forgalomba helyezése és végleges forgalomba helyezése közötti időszakban az építtető által 
a  magyar állam nevében történő ingatlantulajdonszerzés tárgyában az  építtető által megindított ügyletkötések 
vagy eljárások esetén a  magyar állam tulajdonjogának az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével 
egyidejűleg az  érintett ingatlan ingyenesen, könyv szerinti értéken a  32.  § (6)  bekezdésében megjelölt szervezet 
vagyonkezelésébe kerül.”

 (4) A Kkt. 29. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) Ha a  NIF Zrt. helyi közút építése során lát el építtetői feladatokat a  helyi önkormányzati tulajdonban álló 
ingatlanokon, a  forgalomba helyezett vagy ideiglenesen forgalomba helyezett helyi közutak, és az  azokon 
létrehozott, vagy megszerzett és azokkal egyébként egybeépített egyéb eszközök az  ingatlantulajdonos helyi 
önkormányzat tulajdonaként jönnek létre. A  NIF Zrt. a  jelen bekezdés szerinti eszközöket a  végleges vagy ennek 
hiányában az  ideiglenes forgalomba helyezést követően, ingyenesen, könyv szerinti értéken adja át a  helyi 
önkormányzat részére. A  NIF Zrt. a  forgalomba helyezést követő 6 hónapon belül elszámolási kimutatást készít 
annak céljából, hogy a jelen bekezdés szerinti eszközöket a forgalomba helyezés napján nyilvántartott könyv szerinti 
értéken a könyveiből kivezesse és az érintett helyi önkormányzat könyveiben azokat nyilvántartásba vegye.”

 (5) A Kkt. 29. §-a a következő (4b) és (4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) Ha a  NIF Zrt. helyi közút építése során lát el építtetői feladatokat a  magyar állam tulajdonában álló 
ingatlanokon, a  forgalomba helyezett vagy ideiglenesen forgalomba helyezett helyi közutak, és az  azokon 
létrehozott, vagy megszerzett és azokkal egyébként egybeépített eszközök, továbbá az ezeket magukban foglaló, 
a magyar állam tulajdonában álló egyes ingatlanok tulajdonjogát a végleges vagy ennek hiányában az  ideiglenes 
forgalomba helyezését követően a  magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló – ingatlan-
nyilvántartáson való átvezetésre is alkalmas – megállapodással ingyenesen, könyv szerinti értéken köteles átadni 
az érintett helyi önkormányzat részére, amely köteles azokat átvenni.
(4c) Az  országos közutak építtetője által létrehozott, megszerzett azon eszközök vonatkozásában, amelyek felett 
a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a NÚSZ Zrt. gyakorolja, a vagyonelemek ingyenes, könyv szerinti értéken 
történő számviteli átadását – elszámolási kimutatással – az út forgalomba helyezését követően az országos közutak 
építtetője és a NÚSZ Zrt. egymás között közvetlenül, az MNV Zrt. közreműködése nélkül végzi.”

 (6) A Kkt. 29. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  32.  § (6)  bekezdésében meghatározott szervezet a  beruházások befejezését – azaz a  végleges vagy ennek 
hiányában ideiglenes forgalomba helyezést – követően ingyenesen veszi át az  országos közúthoz tartozó 
értéknövelő beruházást vagy földrészletet.”

 (7) A Kkt. 29. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  közforgalom elől elzárt magánutat a  közforgalom számára megnyitni, vagy a  közforgalom elől el nem zárt 
magánutat a közforgalom elől elzárni az utak forgalomszabályozásáról és forgalomba helyezéséről szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott módon, a  magánút tulajdonosának (kezelőjének) a  kérelmére, a  közlekedési hatóság 
engedélyével szabad. A magánút közforgalom számára való megnyitásának, illetve elzárásának tényét az ingatlan-
nyilvántartásba be kell jegyezni. A  bejegyzést a  tulajdonosnak (kezelőnek) kell kezdeményeznie. A  magánút 
közforgalom elől elzárásának tényére vonatkozó ingatlan-nyilvántartási bejegyzés hiányában a  magánút 
közforgalom elől el nem zárt magánútnak minősül.”
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 (8) A Kkt. 29. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A  bárki által igénybe vehető létesítményhez vezető utakat, valamint az  azokhoz tartozó belső úthálózatot 
a közlekedési hatóság engedélyével közútként (országos közútként, helyi közútként) vagy közforgalom elől el nem 
zárt magánútként kell megépíteni.”

3. § (1) A Kkt. 29/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közműszolgáltató – a közúthálózat fejlesztésének közérdekűségére tekintettel, az útépítés mint közérdekből 
megvalósítandó beruházás megvalósítása érdekében – az  (1)  bekezdés szerinti értesítés kézhezvétele után 
az abban feltüntetett határidőn belül köteles a műszakilag feltétlenül szükséges mértékű közműszakasz kiváltását 
vagy fejlesztését elvégezni vagy elvégeztetni, amelyre az  építtető a  körülmények által indokolt mértékű, 
a  közműszolgáltatóval egyeztetett – 30 napnál nem rövidebb – határidőt határoz meg. A  közműszolgáltató 
a  véleményét az  építtető értesítésének kézhezvételétől számított tíznapos határidőn belül köteles közölni 
az  építtetővel. Az  építtető és a  közműszolgáltató – a  közműszolgáltató véleményének kézhezvételétől számított 
30  napon belül – a  közműkiváltás vagy -fejlesztés elvégzésére vonatkozóan kötelesek egymással megállapodást 
kötni.”

 (2) A Kkt. 29/E. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  közműszolgáltató neki felróható módon az  (1)  bekezdés szerinti értesítésben szereplő közműszakasz 
kiváltására vagy fejlesztésére vonatkozó közműkiváltási vagy -fejlesztési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, 
vagy egyébként a közműkiváltást vagy -fejlesztést nem megfelelően végzi el, annak elvégzését vagy elvégeztetését, 
továbbá a  véleményadást, illetve a  megállapodás megkötését megtagadja, vagy azt késlelteti, köteles az  ezzel 
okozott kárt a polgári jog általános szabályai szerint az építtető részére megtéríteni.”

 (3) A Kkt. 29/E. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  építtető köteles a  közút fejlesztésével összefüggő közműkiváltás vagy -fejlesztés indokolt költségét 
a  közműtulajdonosnak vagy jogutódjának, állami tulajdonú víziközmű kiváltása, fejlesztése esetén a  víziközmű 
vagyonkezelőjének megfizetni. Ha a közműkiváltást vagy -fejlesztést az építtető végezte el, úgy az általa létrehozott 
közművek annak rendeltetésszerű használatbavételével – így különösen a  közmű műszaki átadás-átvételi 
eljárásának eredményes lezárásával vagy üzembe helyezésével – e  törvény erejénél fogva a  (8)  bekezdésben 
foglaltak kivételével ingyenesen, könyv szerinti értéken, a  közműkiváltással vagy -fejlesztéssel érintett közmű 
tulajdonosának tulajdonába és üzemeltetőjének üzemeltetésébe – állami tulajdonba kerülő víziközmű esetén 
egyúttal a víziközmű vagyonkezelőjének vagyonkezelésébe – kerülnek.”

 (4) A Kkt. 29/E. §-a a következő (8)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a közműkiváltásra vagy -fejlesztésre műszakilag feltétlenül szükséges mértéket meghaladóan került sor, vagy 
a  közműkiváltás vagy -fejlesztés költségei meghaladták e  tevékenység szokásos piaci költségét, úgy a  műszakilag 
feltétlenül szükséges mértéket meghaladó közműkiváltással vagy -fejlesztéssel arányos költség az  Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül és csak az  uniós 
állami támogatási szabályokkal összhangban finanszírozható, vagy a  közműkiváltással, fejlesztéssel érintett 
közműtulajdonos, az  állami tulajdonú víziközmű kiváltása vagy fejlesztése esetén a  víziközmű vagyonkezelője 
köteles annak költségeit megtéríteni. A közműkiváltás vagy -fejlesztés műszakilag feltétlenül szükséges mértékéről 
az  építtető és a  közműkiváltással vagy -fejlesztéssel érintett közműtulajdonos, az  állami tulajdonú víziközmű 
kiváltása vagy fejlesztése esetén az  építtető és a  víziközmű vagyonkezelője kötelesek egymással megállapodni. 
A  közműkiváltás vagy -fejlesztés elvégzését követő 90 napon belül az  építtető és a  közműtulajdonos, az  állami 
tulajdonú víziközmű esetén az építtető és a víziközmű vagyonkezelője kötelesek egymással megállapodást kötni, és 
tételesen elszámolni.
(9) A  műszakilag feltétlenül szükséges mérték tekintetében a  felek közötti vita esetén a  felek kötelesek igénybe 
venni az érintett közmű létesítését engedélyező hatóság vitarendező szolgáltatását.
(10) Az országos közutat ellátó, annak üzemeléséhez szükséges, és a közcélú hálózat részét nem képező közművek 
üzemeltetéséről – a  csatlakozási ponttól – a  33.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontja szerinti országos közútkezelő 
köteles gondoskodni.
(11) Törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közúti infrastruktúra beruházások, a kerékpárút, 
gyalog- és kerékpárút, gyalogút, járda, valamint kerékpárforgalmi létesítmények tartozékainak esetében 
a közműkiváltásra vagy -fejlesztésre az e törvényben foglaltaktól eltérő szabályokat állapíthat meg.”
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4. §  A Kkt. 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  (1)  bekezdésben megjelölt utak forgalmi jellege (az út jelentősége, forgalmi terhelése és a  forgalom 
összetétele) megváltozik, a  29.  §, valamint a  46/A.  § szerint hatáskörrel rendelkező közlekedési hatóság országos 
közút esetén a vagyonkezelő, helyi közút és magánút esetén a tulajdonos kérelmére a vonatkozó elfogadott terület-, 
illetve településrendezési eszközök szükség szerinti módosítását követően az  országos közút helyi közúttá vagy 
magánúttá, a  helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, az  állami vagy önkormányzati tulajdonú magánút 
helyi közúttá vagy országos közúttá minősítéséről határozatot hoz. Az  utak tulajdonosai ezt követően az  utak 
tulajdonjogának egymás javára – helyi és országos közutak esetén – történő átadásáról a  változások ingatlan-
nyilvántartáson való átvezetésére alkalmas megállapodást kötnek. Amennyiben a  közlekedési hatóság állami 
tulajdonú ingatlanon megépített utat helyi közúttá vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanon megépített utat 
országos közúttá minősít, vagy akként helyez forgalomba az érintett ingatlan tulajdonosa és országos közút esetén 
a  magyar állam képviseletében eljáró szerv, helyi közút esetén a  helyi önkormányzat a  közút tulajdonjogának 
átruházására köteles – az ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére alkalmas – megállapodást kötni, és köteles azt 
átadni és átvenni. Az átruházásra ingyenesen, könyv szerinti értéken kerül sor.”

5. §  A Kkt. 32/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  országos közutak építtetője által létrehozott közúti hírközlő hálózatok körébe tartozó vagyonelemek 
vonatkozásában az országos közutak építtetőjének vagyonkezelői joga a műszaki átadás napján megszűnik, és ezen 
vagyonelemek e törvény erejénél fogva, az (1)–(7) bekezdésben foglaltak szerint ingyenesen, könyv szerinti értéken 
az MVM NET Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek. Ezen vagyonelemek számviteli átadását az országos közutak építtetője 
és az MVM NET Zrt. egymás között közvetlenül, a  tulajdonosi joggyakorló közreműködése nélkül végzi. A NIF Zrt. 
a  vagyonkezelői jogának megszűnését követő hat hónapon belül elszámolási kimutatást készít annak céljából, 
hogy az  érintett eszközöket a  megszűnés napján nyilvántartott könyv szerinti értéken a  könyveiből kivezesse és 
az MVM NET Zrt. könyveiben azokat nyilvántartásba vegye.”

6. § (1) A Kkt. 46/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogszerű vizsgáztatás, vizsgálat és ellenőrzés, illetve a visszaélések kiszűrése és a megfelelő felelősségre vonás 
kezdeményezése érdekében a közlekedési hatóság jogosult
a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása,
b) a járművek műszaki vizsgálata,
c) az általa végzett hatósági ellenőrzés, valamint
d) a járművezető-képzés feltételeinek ellenőrzése
során – adatrögzítés nélkül – elektronikus berendezéssel távoli kép- és hangmegfigyelést végezni.”

 (2) A Kkt. 46/D. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  közlekedési hatóság az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott eseten kívül a  helyszíni hatósági 
ellenőrzésről, ezen ellenőrzés alá vont személyről, a  hatósági ellenőrzés szempontjából lényeges körülményről, 
tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíthet. Ezen felvételen rögzített szereplő személyes 
adat a  hatósági ellenőrzés alapján indult hatósági eljárás során használható fel. Ha a  hatósági ellenőrzés alapján 
megjelölt eljárás lefolytatásához nincs szükség a  felvételre, illetve az  abban szereplő adatra, úgy a  felvételt 
a  rögzítést követő 30 nap elteltével törölni kell. A  közlekedési hatóság a  felvétel kezelése során köteles megtenni 
az  ahhoz szükséges szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az  érintett személy 
személyes adatait megóvja.”

7. §  A Kkt. a következő 46/L. §-sal egészül ki:
„46/L.  § (1) Az  e  törvénynek a  közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017.  évi 
CLXXXII. törvény (a továbbiakban: Módtv2.) által megállapított 9. § (6) bekezdését a 2018. január 1. napját követően 
indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Az  e  törvénynek a  Módtv2. által megállapított 29.  § (4a), (4b) és (4c), valamint a  32.  § (3)  bekezdésében 
foglaltakat a Módtv2. hatálybalépése előtt forgalomba helyezett helyi közutak esetében is megfelelően alkalmazni 
kell.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 207. szám 33389

8. §  A Kkt. 47. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A törvény alkalmazásában:)
„8. közforgalom elől elzárt magánút: a sorompóval, kapuval vagy más fizikai eszközzel lezárt, vagy „Mindkét irányból 
behajtani tilos” jelzőtáblával és a „magánút” feliratot tartalmazó kiegészítő táblával jelzett út, amely az  ingatlan-
nyilvántartásban közforgalom elől elzárt magánútként van bejegyezve;”

9. § (1) A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pontja a következő 19. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap
a Kormány, hogy)
„19. a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy)
„10. az útépítésre, illetve az út üzemeltetésére szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések műszaki követelményeit, 
valamint megfelelőségük igazolásának, továbbá ezen anyagok, szerkezetek és berendezések forgalomba hozatalának, 
felhasználásának, továbbá az újfajta építési módok (műszaki megoldások), technológiák, eljárások engedélyezésének 
szabályait, valamint az utak építésével kapcsolatos minőségi követelményeket és jótállásra vonatkozó feltételeket,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (3) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy)
„14. a  járműfenntartó tevékenység végzésének feltételeit, a  szükséges eszközöket, berendezéseket és alkalmazott 
technológiákat, illetve a  járműjavításhoz felhasznált alkatrészekre, felszerelésekre, tartozékokra, tüzelő- és 
kenőanyagokra vonatkozó minőségi követelményeket,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (4) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 27. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy)
„27. a  meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet, továbbá össztömeg-korlátozást meghaladó 
járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői feladatokról, a díjfizetés, valamint a szakkíséret és kíséret személyi és 
tárgyi feltételeiről szóló szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (5) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 30. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy)
„30. az  e  törvény szerinti járművezetői vizsgabiztosi, műszaki vizsgabiztosi, iskolavezetői, szakoktatói tevékenység 
folytatásának részletes feltételeit, az e  tevékenységekre jogosító engedély kiadásának rendjét, az e  tevékenységet 
végzőkről vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a  nyilvántartás 
vezetésére vonatkozó szabályokat, továbbá az e tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt 
kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (6) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 35. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy)
„35. a  kezelői ellenőri munkakör létesítéséhez szükséges iskolai végzettséget, képesítési előírásokat, valamint 
a névjegyzék vezetésére és a kezelői ellenőrök rendszeres továbbképzésére vonatkozó szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (7) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 40. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy)
„40. az  engedélyezett járműtípusokkal, valamint a  jóváhagyott alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki 
egységekkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)
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 (8) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 43. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy)
„43. a menetíró ellenőrök képzésére és továbbképzésére vonatkozó szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (9) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 44. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy)
„44. a  menetíró készülékek használatával összefüggő hatósági ellenőrzések során keletkezett személyazonosító 
adatok rögzítésének, feldolgozásának és az  adatszolgáltatás technikai feltételeit, valamint a  globális navigációs 
műholdrendszer használatával kapcsolatos szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (10) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 46. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy)
„46. a menetíró készülék beépítését, vizsgálatát, javítását végző szakemberek, valamint járműfenntartó szervezetek 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint a menetíró készülék (tachográf ) beépítését, javítását és illesztését 
végző műhelyek auditálásáról szóló részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (11) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 50. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy)
„50. a  21/M.  § szerinti kockázatértékelő rendszerrel kapcsolatos, a  közúti vállalkozások kockázati profiljának 
meghatározására és a  fokozott kockázatot jelentő vállalkozások szigorúbb és gyakoribb ellenőrzésére vonatkozó 
szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (12) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pontja a következő 51. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy)
„51. a vizsgáló állomások auditálásáról, valamint a tanúsítási tevékenységükről szóló részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (13) A Kkt. 48. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„f ) a  miniszter, hogy a  18.  § (7)  bekezdésében, a  20.  § (1)  bekezdésében és a  29/A.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott bírság kivetésének szabályait és a  bírság felhasználásának rendjét az  államháztartásért felelős 
miniszterrel egyetértésben,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (14) A Kkt. 48. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„j) a miniszter, hogy a közlekedésrendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével 
–  a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel, valamint a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel 
egyetértésben – a  közúti árufuvarozásra, személyszállításra, az  egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó 
rendelkezések, valamint a  jogosulatlan úthasználattal kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatok 
szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (15) A Kkt. 48. § (3) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„n) a közlekedésért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az e törvény szerinti 
auditori tevékenység bejelentésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat, valamint a díj beszedésével, kezelésével, 
továbbá a nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
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10. §  A Kkt. 49. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„i) a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
9. cikk (1) bekezdésének és 10. cikkének.”

11. §  A Kkt.
a) 14.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „tűzoltóság és” szövegrész helyébe a  „tűzoltóság, a  Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal és” szöveg,
b) 20. § (7) bekezdésében az „a hatósági eljárás lefolytatása során, illetve” szövegrész helyébe az „az ellenőrző 

hatóság” szöveg,
c) 32. § (6) bekezdésében az „a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.)” szövegrész helyébe az „a Magyar Közút Nonprofit Zrt.” szöveg
lép.

12. §  Hatályát veszti a Kkt.
a) 46/B. §-a, illetve
b) 48. § (3) bekezdés b) pont 24. alpontja.

2. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

13. §  A bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény (a  továbbiakban: Bt.) 1.  § (8)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(8) A  Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003.  évi 
CXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Aptv.) 1. számú mellékletében meghatározott gyorsforgalmi utak földművei 
(töltései) megépítéséhez, továbbá a  Kormány által a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény 12.  § (5)  bekezdés 
a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított 
közlekedésfejlesztési projektek megvalósításához szükséges célkitermelőhelyeken folytatott kitermelő 
tevékenységre e törvény rendelkezései csak annyiban alkalmazhatók, amennyiben azt az Aptv. elrendeli.”

14. §  A Bt. 3. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Törvény alapján a  magyar állam nevében és javára eljáró építtető részére kiadott, a  bányafelügyelet 
engedélyétől eltérő, más hatósági engedély alapján kitermelt és
a) a  magyar állam nevében és javára eljáró építtető által a  magyar állam tulajdonában lévő ingatlanba beépített 
vagy
b) célkitermelőhely rekultiválására felhasznált
ásványi nyersanyag a  kitermeléssel nem kerül ki a  magyar állam tulajdonából. A  kitermelt ásványi nyersanyagnak 
nem az a) vagy b) pont szerint történő felhasználására, hasznosítására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal kötött megállapodás alapján a  nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint 
az állami vagyonról szóló törvényben szabályozott feltételekkel és módon kerülhet sor.”

15. § (1) A Bt. 38/A. §-a a következő (5d)–(5f ) bekezdéssel egészül ki:
„(5d) Az  országos közút és tartozékai, illetve a  törzshálózati vasúti pálya és tartozékai építése kapcsán kiváltásra, 
illetve kiépítésre kerülő elosztóvezeték esetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdése, 
illetve a  vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi CLXXXIII.  törvény 44.  § (1)  bekezdése szerinti építtető külön kérelme 
nélkül a hatóság – az összes kiváltással, illetve kiépítéssel érintett ingatlan vonatkozásában, melyek nem tartoznak 
az (5a) vagy az (5b) bekezdés hatálya alá – a létesítési engedélyezési eljárás keretében rendelkezik a vezetékjoggal 
kapcsolatosan.
(5e) Az  (5d)  bekezdés szerinti eljárásban nem szükséges a  tulajdonosok, illetve vagyonkezelők előzetes ajánlattal 
történő megkeresése.
(5f ) A  hatóság a  vezetékjogi rendelkezést tartalmazó jogerős határozatával megkeresi az  ingatlanügyi hatóságot 
a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. Ha a vezetékjog nem az egész földterületet, hanem 
annak csak egy részletét érinti, akkor a hatósági határozathoz mellékelni szükséges az ingatlannak a vezetékjoggal 
érintett részét ábrázoló, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt vázrajzot is.”
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 (2) A Bt. 38/A. §-a a következő (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  országos közút és tartozékai, illetve a  törzshálózati vasúti pálya és tartozékai építése kapcsán idegen 
ingatlanon megépült földgázelosztó-vezetékek tekintetében – amennyiben azok elhelyezésére a  szolgalmi jog 
ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése korábban nem történt meg – a bejegyzésre a bányafelügyelet gázelosztó-
vezetékre kiadott jogerős és végrehajtható létesítési engedélye alapján kerülhet sor. A bányafelügyelet a szolgalmi 
joggal kapcsolatosan a  használatbavételi eljárás keretében dönt. Ha a  szolgalmi jog nem az  egész földterületet, 
hanem annak csak egy részletét érinti, akkor a  hatósági határozathoz mellékelni szükséges az  ingatlannak 
a szolgalmi joggal érintett részét ábrázoló, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajzot is.
(8) Az  országos közút és tartozékai, illetve a  törzshálózati vasúti pálya és tartozékai építése kapcsán idegen 
ingatlanon megépült és üzembe helyezett földgázelosztó-vezetékek tekintetében – ha az  azok elhelyezéséhez 
kapcsolódóan szükséges szolgalmi jog alapítása nem történt meg, vagy az (1) bekezdésben meghatározott létesítési 
engedély nem lelhető fel – a  bányafelügyelet az  érintett földgázelosztó-vezetékek tekintetében az  engedélyes 
által benyújtott kérelemre a használatbavételi engedélyezési eljárás keretében vezetékjogot állapít meg. A jogerős 
és végrehajtható határozattal a  bányafelügyelet megkeresi az  ingatlanügyi hatóságot a  vezetékjog ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzése iránt.
(9) A szolgalmi jog utólagos bejegyzése abban az esetben nem teremt jogalapot kártalanítási igény érvényesítésére, 
amennyiben az engedélyes hitelt érdemlően igazolja, hogy a kártalanítás megfizetésére az építés megkezdése előtt 
sor került.
(10) Az  (1)–(3)  bekezdés rendelkezéseit az  elosztóvezetékekhez tartozó gázfogadó és nyomásszabályozó 
állomásokra is alkalmazni kell, azzal, hogy a  bányafelügyelet a  (2)  bekezdés szerinti eljárásban használati jogot 
állapít meg.”

 (3) A Bt. 50/A. § (1) bekezdése a következő 31. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány)
„31. a  bányászati hatósági feladatokat ellátó szervek által – közigazgatási hatósági hatáskörében eljárva  – 
alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokra”
(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történő megállapítására.)

3. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

16. §  A vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény (a  továbbiakban: Vgtv.) 20.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Az országos közút és műtárgyai, valamint tartozékai, illetve a  törzshálózati vasúti pálya és tartozékai építése 
kapcsán kiváltásra, illetve kiépítésre kerülő, a  (3a)  bekezdés hatálya alá nem tartozó vízilétesítmények esetében 
a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény, illetve a  vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi CLXXXIII.  törvény 
szerinti építtető külön kérelme nélkül a  hatóság – az  összes kiváltással, illetve kiépítéssel érintett ingatlan 
vonatkozásában – a  létesítési engedélyezési eljárás keretében rendelkezik a  vízvezetési szolgalmi joggal 
kapcsolatosan.”

17. §  A Vgtv. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  ingatlan tulajdonosát (használóját) az  (1), az  (1a), a  (3) és a  (3a)  bekezdés szerinti korlátozás mértékének 
megfelelő kártalanítás illeti meg. Ha a korlátozás következtében az ingatlan használata, az ingatlannal kapcsolatos 
jog vagy foglalkozás gyakorlása lehetetlenné, illetve számottevően költségessé válik, a  tulajdonos az  ingatlan 
kisajátítását kérheti.”

4. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

18. § (1) A  légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvény (a  továbbiakban: Lt.) 3.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A légiközlekedés hatósági feladatait légiközlekedési hatóság látja el. A légiközlekedési hatóság az e törvényben, 
a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint 
a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és annak végrehajtási rendeleteiben 
meghatározott feladatai ellátását az előírt feltételek teljesülése esetén minősített szervezetekre átruházhatja.”
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 (2) Az Lt. 3. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A katonai légügyi hatóság eljárásáért jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

19. §  Az Lt. 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az üzemben tartás feltételeit a Kormány rendeletben állapítja meg.”

20. § (1) Az Lt. 73. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„r) a  magyar légtér igénybevételének, felügyeletének, az  igénybevétel korlátozásának és tiltásának a  szabályait, 
az eseti légterek és a légiközlekedési hatóság engedélyével igénybe vehető korlátozott légterek engedélyezésének 
szabályait,”

 (2) Az Lt. 73. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„k) a légiközlekedési hatóság által – közigazgatási hatósági hatáskörében eljárva – alkalmazandó kiegészítő eljárási 
szabályokat.”

21. § (1) Az Lt. 74. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap)
„e) a miniszter, hogy a műszer szerinti polgári repülési eljárások tervezésének, validációjának és felülvizsgálatának 
részletes szabályait, valamint a  műszer szerinti polgári repülési eljárásokat tervező szolgálat személyi, tárgyi és 
működési feltételeit, továbbá annak irányítási és feladatrendszerét,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) Az Lt. 74. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„o) a miniszter, hogy a földi kiszolgálás feltételeinek a részletes szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (3) Az Lt. 74. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„l) a  miniszter, hogy a  polgári légiközlekedés tekintetében a  légiközlekedési szakszemélyzet körét, 
a  szakszemélyzetre vonatkozó részletes szabályokat, a  szakszemélyzet képzésének részletes szabályait, továbbá 
a  szakszolgálati engedélyek fajtáinak részletes szabályait, a  szakszolgálati engedélybe tehető bejegyzéseket, 
a  szakszolgálati tevékenység ellátásával összefüggő jogokat és kötelezettségeket, – a  rádiószolgálatok 
állomáskezelőire vonatkozó szabályok tekintetében az  elektronikus hírközlésért felelős miniszterrel 
egyetértésben –;”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (4) Az Lt. 74. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„h) a  miniszter, hogy a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó esetekben 
a  légijármű, illetve a  légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz típusalkalmassága feltételeinek, típusalkalmassági 
vizsgálatának részletes szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (5) Az Lt. 74. § (2) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap)
„v) a  honvédelemért felelős miniszter, hogy az  adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a  katonai légügyi 
hatóság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a  díj beszedésével, kezelésével, 
nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

22. §  Az Lt. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

23. §  Az Lt.
a) 3. § (3) bekezdésében a „hatóságok” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
b) 74. § (2) bekezdés a) pontjában a „hatóságok” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg
lép.
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24. §  Hatályát veszti az Lt.
a) 66/A. § (5) bekezdésében az „és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjét” szövegrész;
b) 74. § (1) bekezdés j) pontja;
c) 74. § (1) bekezdés p) pontja;
d) 74. § (2) bekezdés b) pontja;
e) 74. § (2) bekezdés s) pontjában az „és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjét” szövegrész.

5. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

25. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.  évi LXXXIV.  törvény (a  továbbiakban: Kknyt.) 9.  § (1)  bekezdése 
a következő e) ponttal egészül ki:
[A járműnyilvántartás tartalmazza a járműtulajdonos (üzemben tartó):]
„e) tulajdonjoga és üzembentartói joga kezdetének, valamint megszűnésének időpontját.”

26. § (1) A Kknyt. 19. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nyilvántartásból igényelheti(k):]
„r) az  országos közutak kezelői a  Kkt. 15.  § (1)  bekezdésében meghatározott közútkezelői hozzájárulás kiadására 
és a  megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek ellenőrzésére 
vonatkozó feladataik ellátásához a  9.  § (1)–(1a)  bekezdésben, a  (2)  bekezdés a)–b) és d)–e)  pontjában, 
a  (3)  bekezdésében, a  9/C.  § (1)  bekezdésében, a  9/D.  § (1)  bekezdésében, (2)  bekezdés a)–c)  pontjában és 
(3) bekezdésében megjelölt adatokat;”

 (2) A Kknyt. 19. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartásból adatot igényelhetnek:)
„c) a közlekedési hatóság a 9/A–9/B. §-ban meghatározott nyilvántartási adatok kivételével
ca) a  pályaalkalmassági, képzési, utánképzési és vizsgáztatási feladatai ellátásához a  8.  §-ban meghatározott 
adatokat,
cb) a  jármű műszaki adatainak és alkalmasságának megállapításával kapcsolatos feladataik ellátásához a  9.  §-ban 
meghatározott adatokat;”

 (3) A Kknyt. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nyilvántartásból adatot igényelhet:
a) a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium konzuli szolgálata az  érintett személy által 
közölt és a  nyilvántartásban szereplő adatok egyezőségéről, továbbá az  érintett személy kezdeményezésére 
vezetői engedélye külföldön történő cseréjének elősegítése érdekében, a  8.  § (1)  bekezdés a)  pont aa), ae), ah), 
ai) alpontjában és b) pontjában meghatározott adatok tekintetében,
b) az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam vezetői engedély kiadására, lecserélésére, 
pótlására, megújítására vagy visszavonására hatáskörrel rendelkező hatósága az  erre irányuló eljárásához a  8.  § 
(1) bekezdés a) pont aa), ae), ah), ai) alpontjában és b) pontjában meghatározott adatok tekintetében.”

27. §  A Kknyt.
a) 15/A.  § (1)  bekezdésében a  „db)  alpontjában meghatározott” szövegrész helyébe a  „db)  alpontjában és 

e) pontjában meghatározott” szöveg,
b) 19.  § (1)  bekezdés e)  pont eb)  alpontjában, a  19.  § (1)  bekezdés h)  pont ha)  alpontjában és a  19.  § 

(1) bekezdés l) pontjában az „és d) pont da), db) alpontjában, a 9. § (1a) bekezdésében” szövegrész helyébe 
a „d) pont da), db) alpontjában és e) pontjában, a 9. § (1a) bekezdésében” szöveg,

c) 19. § (1) bekezdés u) pontjában a „9. § (1) bekezdés a) és b) pontjában” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés 
a), b) és e) pontjában” szöveg

lép.

6. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

28. §  A víziközlekedésről szóló 2000.  évi XLII.  törvény (a  továbbiakban: Vkt.) 88.  § (1)  bekezdése a  következő p) és 
q) ponttal egészül ki:
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(Felhatalmazást kap a Kormány)
„p) a  kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítése, használatbavétele, üzemben 
tartása és megszüntetése részletes szabályainak,
q) egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályainak”
(rendeletben történő megállapítására.)

29. §  Hatályát veszti a Vkt. 88. § (2) bekezdés 11. pontja.

7. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 
2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

30. §  A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003.  évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.). 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

31. § (1) A  vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi CLXXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 2.  § 2.  pontja a  következő 
2.10a. alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
Vasúti pályákkal, vasúti létesítményekkel, vasúti pályahálózatokkal és azok létesítésével kapcsolatos fogalmak:)
„2.10a. vasúti műszaki vizsgálati központ: olyan kiszolgáló létesítmény – a  földterületet, vasúti tesztpályát, 
építményeket is beleértve –, amelyben vasúti gördülőállomány, vasúti pálya tartozékai és vasúti berendezések 
műszaki vizsgálatára, tesztelésére valamint az  ezekhez tartozó kutatás-fejlesztési tevékenység végzésére, és ezen 
tevékenységekhez kapcsolódóan a 2. melléklet 4. pontja szerinti szolgáltatások nyújtására kerül sor;”

 (2) A Vtv. 2. § 2. pontja a következő 2.26. alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
Vasúti pályákkal, vasúti létesítményekkel, vasúti pályahálózatokkal és azok létesítésével kapcsolatos fogalmak:)
„2.26. vasúti tesztpálya: vasúti gördülőállomány, vasúti pálya és tartozékai, valamint a vasúti berendezések műszaki 
vizsgálatára, tesztelésére létesített különálló vasúti pályahálózat;”

 (3) A Vtv. 2. § 5. pontja a következő 5.10. alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
Vasúti szervezetek:)
„5.10. vasúti műszaki vizsgálati központ üzemeltetője: olyan természetes személy vagy gazdasági társaság, amely egy 
vagy több vasúti műszaki vizsgálati központ üzemeltetéséért felel és vasúti vagy egyéb gazdálkodó szervezetek 
számára a 2. melléklet 4. pontja szerinti valamely szolgáltatást nyújt;”

 (4) A Vtv 2. § 9. pontja a következő 9.6. alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
Egyéb fogalmak:)
„9.6. az  átadás-átvétel fordulónapja: az  eszközök rendeltetésszerű használatba vételének napja. A  rendeltetésszerű 
használatba vétel napja a  távközlő, erősáramú és biztosítóberendezési eszközök vonatkozásában az  eszközök 
üzembe helyezésének dátuma, az egyéb eszközök vonatkozásában a sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételi eljárás 
dátuma, ideértve a rész műszaki átadás-átvételeket is.”

32. §  A Vtv. 9/F. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a vasúti igazgatási szerv megállapítja, hogy a (2) bekezdés szerint vasúti társaság, valamint a pályahálózat-
működtető a  kárfedezeti képességgel kapcsolatos feltételnek nem felel meg, a  vasúti igazgatási szerv 
a  megfelelés igazolásáig, de legfeljebb hat hónapra a  tevékenység folytatását felfüggeszti. Ha a  vasúti társaság, 
valamint a  pályahálózat-működtető a  feltételeknek való megfelelést a  tevékenységet felfüggesztő határozat 
jogerőre emelkedését követő hat hónapon belül igazolja, a  vasúti igazgatási szerv a  tevékenység folytatásának 
felfüggesztését megszünteti. Ha a  vasúti társaság, valamint a  pályahálózat-működtető a  feltételeknek való 
megfelelést a tevékenységet felfüggesztő határozat jogerőre emelkedését követő hat hónapon belül nem igazolja, 
a vasúti igazgatási szerv a tevékenység folytatását megtiltja és a közhiteles nyilvántartásból a vasúti társaságot vagy 
a pályahálózat-működtetőt törli.”
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33. § (1) A Vtv. 14. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  vasúti műszaki vizsgálati központok üzemeltetői a  2.  melléklet 4. Mellékszolgáltatások pontjában 
meghatározott szolgáltatásokat nyújtják.”

 (2) A Vtv. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  (3) vagy a  (3a)  bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat a  pályahálózat-működtető nyújtja, rá 
a pályahálózat-működtetőre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

 (3) A Vtv. 14. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  vasúti műszaki vizsgálati központ vonatkozásában a  IX. Fejezet szerinti a  vasúti közlekedés biztonságára 
vonatkozó szabályaitól jogszabályban eltérő rendelkezés állapítható meg.”

34. § (1) A Vtv. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fejlesztési közreműködőként eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: NIF Zrt.) mint építtető az országos jelentőségű és egyéb vasútvonalakon, az azokhoz kapcsolódó 
ingatlanokon, valamint a  vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése és a  ráhordás feltételeinek 
javítása érdekében létrehozott parkolók és kapcsolódó létesítmények, tekintetében központi költségvetési és uniós 
támogatásból beruházási (létesítés, felújítás és fejlesztés) feladatokat lát el az állam nevében és állami tulajdonon 
megvalósuló fejlesztés esetén az  állam javára, amely tevékenység fontos közérdekű és közcélú tevékenységnek 
minősül.”

 (2) A Vtv. 44. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A NIF Zrt. a beruházás előkészítéseként teljeskörűen elkészítteti a szükséges terveket, tanulmányokat. A NIF Zrt. 
ügyfélként részt vesz a hatósági eljárásokban, saját nevére megszerzi vagy megszerezteti az építési engedélyeket, 
elvégzi vagy elvégezteti a  munkaterület előkészítését (beleértve különösen a  területszerzést, a  régészeti feltárást 
és a  közműkiváltást vagy -fejlesztést), továbbá lefolytatja a  közbeszerzési eljárásokat. A  NIF Zrt. építési és egyéb 
szerződéseket köt a  megvalósításra, gondoskodik az  építés ideje alatt a  műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról, 
valamint lebonyolítja az átadás-átvételt. A NIF Zrt.-re mint építtetőre egyebekben az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.”

35. § (1) A Vtv. 44/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  magyar állam tulajdonába és ingyenesen a  NIF Zrt. vagyonkezelésébe kerül a  44.  § (3)  bekezdés szerinti 
közérdekű és közcélú tevékenység folytatása érdekében a  NIF Zrt. által megvásárolt vagy kisajátított földrészlet, 
ezeken a  földterületeken létrehozott vagy megszerzett vasúti pályahálózat működéséhez szükséges eszközök, 
a  vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése és a  ráhordás feltételeinek javítása érdekében 
létrehozott parkolók és kapcsolódó létesítmények. A  vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzéséről a NIF Zrt. gondoskodik. A NIF Zrt. a vagyonkezelői jog bejegyzésére vonatkozó ingatlanügyi hatósági 
határozatot annak kézhezvételét követően haladéktalanul megküldi az MNV Zrt. részére.”

 (2) A Vtv. 44/A. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az  állami beruházás érdekében a  városi, elővárosi vagy helyi vasúti pályahálózattal kapcsolatban végzett 
beruházás keretében létrehozott és a  vasúti pályahálózat működéséhez szükséges eszközök az  átadás-átvétel 
fordulónapján, e  törvény erejénél fogva, ellenérték nélkül a  NIF Zrt. által nyilvántartott könyv szerinti értéken, 
közvetlenül a  városi, elővárosi vagy helyi vasút pályahálózat tulajdonosának tulajdonába kerülnek, amelyről 
az építtető és a tulajdonos megállapodást köt.”

 (3) A Vtv. 44/A. §-a a következő (10)–(15) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  többségi állami tulajdonú vagy többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezet 
tulajdonában lévő ingatlanon, az  állami beruházás keretében megvalósuló értéknövelő beruházások az  érintett 
gazdálkodó szervezet tulajdonaként jönnek létre az  országos törzshálózati vasúti pályák és azok tartozékai 
kivételével.
(11) Ha a  többségi tulajdonú állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság érdekében végzett 
beruházásban érintett eszközöket hordozó ingatlanok tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartás szerint nem rendezett, 
úgy azok rendezését a fejlesztés előkészítő szakaszában, de legkésőbb az átadás-átvételig a gazdasági társaságnak 
a fejlesztési közreműködővel együttműködve el kell végeznie.
(12) A  helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokon a  vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének 
fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása érdekében létrehozott parkolók és kapcsolódó létesítmények, továbbá 
a  helyi vasúti pályahálózat működéséhez szükséges létesítmények az  ingatlantulajdonos helyi önkormányzat 
tulajdonában jönnek létre.
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(13) A (10) és (12) bekezdés szerinti vagyonelemeknek az önkormányzat vagy a (10) bekezdés szerinti gazdálkodó 
szervezet részére történő ingyenes, könyv szerinti értéken történő számviteli átadásáról a  NIF Zrt. gondoskodik. 
A  NIF Zrt. az  átadás-átvételt követő hat hónapon belül elszámolási kimutatást készít annak céljából, hogy 
a  (10) és a  (12)  bekezdés szerinti eszközöket az  átadás-átvétel fordulónapján nyilvántartott könyv szerinti 
értéken a  könyveiből kivezesse és az  érintett önkormányzat vagy a  (10)  bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet 
a könyveiben azokat nyilvántartásba vegye.
(14) A  vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése és a  ráhordás feltételeinek javítása érdekében 
létrehozott parkolók és kapcsolódó létesítmények üzemeltetéséről annak tulajdonosa vagy vagyonkezelője 
gondoskodik.
(15) A  NIF Zrt. által végzett közérdekű és közcélú tevékenység során megszerzett, és az  (1)  bekezdés alapján 
vagyonkezelésében álló, vasúti pályahálózatnak nem minősülő ingatlanon a NIF Zrt. vagyonkezelői joga megszűnik 
e törvény erejénél fogva az átadás-átvétel fordulónapján. Az építtető vagyonkezelői jogának megszűnését követően 
az ingatlant a tulajdonosi joggyakorló könyveiben, nyilvántartásában kell feltüntetni.”

36. § (1) A Vtv. 45. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  tulajdonos – az  állami tulajdonú víziközmű kiváltása vagy fejlesztése esetén a  víziközmű vagyonkezelője  – 
a  (2)  bekezdés szerinti értesítés kézhezvétele után az  abban feltüntetett határidőn belül köteles a  közműszakasz 
kiváltását vagy fejlesztését elvégezni vagy elvégeztetni. A  fejlesztési közreműködő, a  műszakilag feltétlenül 
szükséges mértékű, a  tulajdonossal – az  állami tulajdonú víziközmű kiváltása vagy fejlesztése esetén a  víziközmű 
vagyonkezelőjével – egyeztetett határidőt – ami harminc napnál nem rövidebb – határoz meg a  közműszakasz 
kiváltására vagy fejlesztésére. A  tulajdonos – az  állami tulajdonú víziközmű kiváltása vagy fejlesztése esetén 
a  víziközmű vagyonkezelője – a  véleményét a  fejlesztési közreműködő értesítésének kézhezvételétől számított 
nyolc munkanapon belül köteles közölni a  fejlesztési közreműködővel. Az  építtető és az  üzemeltető a  tulajdonos 
– az  állami tulajdonú víziközmű kiváltása vagy -fejlesztése esetén a  víziközmű vagyonkezelője – véleményének 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a  közműkiváltás vagy fejlesztés elvégzésére vonatkozóan kötelesek 
egymással megállapodást kötni, amely megállapodásnak ki kell terjednie a  közműkiváltás vagy fejlesztés 
műszakilag feltétlenül szükséges mértékének meghatározására is.
(4) A  fejlesztési közreműködő köteles a  közműkiváltás vagy -fejlesztés indokolt költségeit a  tulajdonosnak, 
vagy annak jogutódjának – állami tulajdonú víziközmű kiváltása vagy -fejlesztése esetén a  víziközmű 
vagyonkezelőjének – megfizetni, vagy a fejlesztési közreműködő által létrehozott közművet annak rendeltetésszerű 
használatbavételét – így különösen a közmű műszaki átadás-átvételi eljárásának eredményes lezárását vagy üzembe 
helyezését – követően, e törvény erejénél fogva, ingyenesen, könyv szerinti értéken, a közműkiváltás vagy -fejlesztés 
megvalósítása előtti tulajdonos vagy annak jogutódja tulajdonába, üzemeltetőjének üzemeltetésébe – az  állami 
tulajdonba kerülő víziközmű esetén egyúttal a víziközmű vagyonkezelőjének vagyonkezelésébe – kerülnek.
(5) A  közmű ingyenesen, könyv szerinti értéken akkor adható át a  tulajdonosnak – állami tulajdonú víziközmű 
kiváltása vagy fejlesztése esetén a  víziközmű vagyonkezelőjének – ha a  közműkiváltásra vagy -fejlesztésre 
műszakilag feltétlenül szükséges mértékben került sor és a közműkiváltás vagy -fejlesztés költségei nem haladták 
meg a  közmű szokásos piaci költségét. Amennyiben a  közműkiváltásra vagy -fejlesztésre a  műszakilag feltétlenül 
szükséges mértéket meghaladóan került sor, úgy a  műszakilag feltétlenül szükséges mértéket meghaladó 
közműkiváltással vagy -fejlesztéssel arányos költséget a  tulajdonos – állami tulajdonú víziközmű kiváltása vagy 
fejlesztése esetén a  víziközmű vagyonkezelője – köteles megtéríteni. A  közműkiváltás vagy -fejlesztés elvégzését 
követő 90 napon belül a  fejlesztési közreműködő és a  tulajdonos – az  állami tulajdonú víziközmű kiváltása vagy 
fejlesztése esetén a  víziközmű vagyonkezelője kötelesek egymással tételesen elszámolni, valamint megállapodást 
kötni.”

 (2) A Vtv. 45. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  közműkiváltás vagy -fejlesztés elvégzésének vagy elvégeztetésének megtagadása esetén a  fejlesztési 
közreműködő jogosult a közműkiváltást vagy -fejlesztést a megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező vállalkozóval 
elvégeztetni, amelyet a tulajdonos tűrni köteles.
(7) A törzshálózati vasutat ellátó, annak üzemeléséhez szükséges és a közcélú hálózat részét nem képező közművek 
üzemeltetéséről – a csatlakozási ponttól – a pályavasút üzemeltetője köteles gondoskodni.
(8) Törvény a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vasúti infrastruktúra beruházások esetében 
a közműkiváltásra vagy -fejlesztésre az e törvényben foglaltaktól eltérő szabályokat állapíthat meg.”
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37. §  A Vtv. 46. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság részére történő GSM-R rendszerhálózat és tartozékai 
vagyonátadása során a 44/A. § (10), (12) és (13), valamint a 45. § (4), (5) és (8) bekezdése alkalmazandó.”

38. §  A Vtv. 49. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kiszolgáló létesítmény üzemeltetője – ha ez  nem mond ellent hazai vagy uniós jogforrás tartalmának, 
vagy az  Európai Bizottság valamely jóváhagyó határozatának – dönthet úgy, hogy a  2.  melléklet 4.  pontjában 
meghatározott mellékszolgáltatásokat kizárólag egyetlen kapacitásigénylő részére nyújthatja. Ha a  kiszolgáló 
létesítmény üzemeltetője úgy dönt, hogy e  szolgáltatások közül bármelyiket más kapacitásigénylő számára 
is felkínálja, azokat köteles az  azt igénylő kapacitásigénylő részére – díj ellenében – egyenlő, hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes és átlátható feltételek mellett nyújtani. Az  állami tulajdonban álló vasúti műszaki 
vizsgálati központ, mint különleges kiszolgáló létesítmény üzemeltetője köteles szolgáltatásait valamennyi 
kapacitásigénylő számára felajánlani és az azt igénylő kapacitásigénylő részére – díj ellenében – egyenlő, hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes és átlátható feltételek mellett nyújtani.”

39. §  A Vtv. 58. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a hozzáférésre jogosult elfogadja a pályahálózat-működtető ajánlatát, a  felek között a vasúti pályahálózat-
kapacitás rendelkezésre állására vonatkozóan az  ajánlatnak megfelelő szerződés jön létre. A  kapacitásigény 
benyújtásának előfeltétele a hálózat-hozzáférési szerződés. Ha a szerződő felek a hálózat-hozzáférési szerződésben 
a  Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaktól el kívánnak térni, a  szerződés tervezetét a  pályahálózat-működtető 
előzetes hozzájárulás céljából a  vasúti igazgatási szerv részére megküldi. A  hálózat-hozzáférési szerződés 
a  Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaktól csak a  vasúti igazgatási szerv előzetes hozzájárulásának megfelelően 
térhet el. A  vasúti igazgatási szerv az  előzetes hozzájárulási kérelem kézhezvételét követő harminc napon belül 
döntést hoz. A  döntés meghozatala során a  vasúti igazgatási szerv figyelembe veszi különösen, hogy a  Hálózati 
Üzletszabályzattól a  kérelemben foglaltak szerinti eltérés nem sérti-e a  nyílt hozzáférés díj ellenében történő, 
egyenlő, hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható feltételek mellett való biztosítását. A  hálózat-
hozzáférési szerződés egy példányát a pályahálózat-működtető köteles a vasúti igazgatási szerv részére a mindkét 
fél által történő aláírástól számított tizenöt napon belül elektronikus úton – ideértve az elektronikus levelet (e-mail) 
is – megküldeni.”

40. §  A Vtv. 67/R. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  nem független pályahálózat-működtetőt a  (3)  bekezdés szerinti értesítésben foglaltaknak megfelelő 
tartalommal a  vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítása tárgyában a  kapacitásigénylővel szemben szerződéskötési 
kötelezettség terheli. Ha a  szerződő felek a  Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaktól el kívánnak térni, a  szerződés 
tervezetét a  pályahálózat-működtető előzetes hozzájárulás céljából a  vasúti igazgatási szerv részére megküldi. 
A  szerződés a  Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaktól csak a  vasúti igazgatási szerv előzetes hozzájárulásának 
megfelelően térhet el. A  döntés meghozatala során a  vasúti igazgatási szerv figyelembe veszi különösen, hogy 
a  Hálózati Üzletszabályzattól a  kérelemben foglaltak szerinti eltérés nem sérti-e a  nyílt hozzáférés díj ellenében 
történő, egyenlő, hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható feltételek mellett való biztosítását. A létrejött 
szerződés egy-egy példányát a  nem független pályahálózat-működtető köteles a  vasúti igazgatási szerv részére 
elektronikus úton – ideértve az  elektronikus levelet (e-mail) is – és a  VPSZ részére a  mindkét fél által történő 
aláírástól számított tizenöt napon belül megküldeni.”

41. § (1) A Vtv. 88. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„1. a  működési engedélyezési eljárás anyagi jogi szabályait, az  engedély kiadásának és módosításának 
feltételeit, a  kérelem és az  engedély tartalmi elemeit, az  üzleti jó hírnév, a  pénzügyi teljesítőképesség, a  szakmai 
alkalmasság, valamint a  felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmasság igazolásának 
módját, a  működési engedély felfüggesztésének és visszavonásának, az  ideiglenes engedély kiadásának anyagi 
jogi szabályait, a  működési engedélyhez nem kötött tevékenység esetén a  bejelentés anyagi jogi szabályait, 
a működési engedély kötelező felülvizsgálatának eseteit, valamint a vasúti igazgatási szervnek a vasúti társaságok 
tevékenységével kapcsolatos ellenőrzési tevékenységének anyagi jogi szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 207. szám 33399

 (2) A Vtv. 88. § (2) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„3. a  vasútbiztonsági tanúsítványra, a  vasútbiztonsági engedélyre, a  biztonságirányítási rendszerekre, a  városi, 
elővárosi és helyi vasúti szolgáltatások esetén a  biztonságirányítási rendszerekre vonatkozó eltérő szabályokat, 
a  biztonsági jelentésre vonatkozó szabályokat, valamint a  tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó 
anyagi jogi szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

42. § (1) A Vtv.
a) 3/B.  § (4)  bekezdésében a „meghatározza az  országos jelentőségű vasútvonalakat magában foglaló vasúti 

pályahálózat működtetésének hálózat-hozzáférési díját, gondoskodik a  díjbevétellel” szövegrész helyébe 
a „gondoskodik az  országos jelentőségű vasútvonalakat magában foglaló vasúti pályahálózat működtetése 
hálózat-hozzáférési díjból eredő bevétellel” szöveg,

b) 71. § (1) bekezdésében a „miniszterelnök” szövegrész helyébe az „a miniszterelnök” szöveg,
c) 77. § (2) bekezdésében az „üzemeletetőit” szövegrész helyébe az „üzemeltetőit” szöveg
lép.

 (2) A Vtv. 88. § (2) bekezdés
a) 2. pontjában a „vonatkozó” szövegrész helyébe a „vonatkozó anyagi jogi” szöveg,
b) 8.  pontjában a „megfizetésére, a” szövegrész helyébe a „megfizetésére vonatkozó anyagi jogi, valamint a” 

szöveg,
c) 9. pontjában a „nyilvántartásának” szövegrész helyébe a „nyilvántartásának anyagi jogi szabályait” szöveg,
d) 10.1. pontjában az „előírásait” szövegrész helyébe az „anyagi jogi előírásait” szöveg,
e) 10.2. pontjában a „szabályokat” szövegrész helyébe az „anyagi jogi szabályokat” szöveg,
f ) 10.3. pontjában a „szabályait” szövegrész helyébe az „anyagi jogi szabályait” szöveg,
g) 11. pontjában a „rendelkezéseket” szövegrész helyébe az „anyagi jogi rendelkezéseket” szöveg,
h) 12. pontjában a „rendelkezéseket” szövegrész helyébe az „anyagi jogi rendelkezéseket” szöveg,
i) 13. pontjában a „szabályokat” szövegrész helyébe az „anyagi jogi szabályokat” szöveg,
j) 14.1. pontjában a „szabályait” szövegrész helyébe az „anyagi jogi szabályait” szöveg,
k) 14.2. pontjában a „szabályait” szövegrész helyébe az „anyagi jogi szabályait” szöveg,
l) 14.3. pontjában a „szabályait” szövegrész helyébe az „anyagi jogi szabályait” szöveg,
m) 16. pontjában a „feltételeit” szövegrész helyébe az „anyagi jogi feltételeit” szöveg,
n) 20. pontjában a „szabályokat” szövegrész helyébe az „anyagi jogi szabályokat” szöveg,
o) 21. pontjában a „feltételeit” szövegrész helyébe az „feltételeit tartalmazó anyagi jogi szabályokat” szöveg,
p) 22. pontjában a „szabályokat” szövegrész helyébe az „anyagi jogi szabályokat” szöveg,
r) 23. pontjában a „részletes” szövegrész helyébe az „anyagi jogi” szöveg,
s) 28. pontjában a „részletes” szövegrész helyébe az „anyagi jogi” szöveg,
t) 32. pontjában a „részletes” szövegrész helyébe az „anyagi jogi” szöveg
lép.

43. §  Hatályát veszti a Vtv.
a) 44/A. § (2) és (6) bekezdésében az „adó- és illetékmentesen,” szövegrész,
b) 44/A.  § (2)  bekezdésében, (4) és (6)  bekezdésében az „azzal, hogy az  általános forgalmi adó tekintetében 

az általános forgalmi adóról szóló törvény alkalmazandó” szövegrész,
c) 44/A. § (4) bekezdés záró szövegrészében az „adó- és illetékmentesen,” szövegrészek.

9. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

44. §  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások magvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény (a  továbbiakban: Ngt.) 6/D.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) A  Kormány rendeletben (a  továbbiakban e  §-ban: rendelet) állapíthatja meg a  közlekedési infrastruktúra-
beruházás megvalósításához szükséges, a  vizsgálati dokumentáció és a  területrendezési tervtanulmány alapján 
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1:10 000 méretarányú helyszínrajzon elfogadott területsávot vagy nyomvonalat (a továbbiakban együtt: nyomvonal) 
a következő tartalommal:
a) a nyomvonal táblázatos meghatározását az út tengelyében felvett, egymástól 100 méterre lévő pontokkal (a pont 
EOV-koordinátája, valamint a pont GPS-koordinátája),
b) M = 1:10 000 méretarányú áttekintő térképpel (az út tengelyének, a nyomvonal táblázatos meghatározása során 
a  nyomvonalat meghatározó pontoknak, azok egyedi jelzéseinek, az  út tengelyétől számított, gyorsforgalmi út 
esetén legfeljebb 250-250 méter, egyéb közút esetén legfeljebb 50-50 méter, vasút esetén legfeljebb 100-100 méter, 
kerékpárút esetében legfeljebb 25-25 méter széles sávnak, mint a  rendelet területi hatálya jelzésének, ezen sávot 
érintően az ingatlan-nyilvántartási térképen szereplő, beazonosításra alkalmas telekosztásnak feltüntetésével),
c) a nyomvonallal érintett ingatlanok helyrajzi számainak megjelölésével, és
d) a 6/L. § szerinti védettség időtartamának meghatározásával.”

45. §  Az Ngt. a következő 6/M–6/R. §-sal egészül ki:
„6/M.  § (1) A  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások kapcsán 
az építtető az előkészítés fázisában köteles az egységes elektronikus közműnyilvántartás adatszolgáltatását igénybe 
venni, a kiváltásra vagy kiépítésre kerülő közművek terveit elkészíttetni.
(2) Ha az építtető, a beruházó, vagy a tervező az egységes elektronikus közműnyilvántartás adatszolgáltatás igénybe 
vételét követően a  felmerülő kérdések tisztázása érdekében a  közmű tulajdonosához vagy üzemeltetőjéhez 
(a továbbiakban: közműszolgáltató) fordul, a közműszolgáltató 15 napon belül köteles a nyilatkozatát kiadni.
(3) A  közműnyilvántartás adatai alapján az  építtetőnek, a  beruházónak és a  tervezőnek törekednie kell arra, hogy 
a  meglévő közművek érintettsége a  lehető legkisebb mértékű legyen. A  közműkiváltásra vagy -fejlesztésre 
a műszakilag feltétlenül szükséges mértékben kerülhet sor.
6/N.  § (1) Ha a  közműkiváltással vagy -fejlesztéssel érintett ingatlan nem áll az  építtető tulajdonában vagy 
vagyonkezelésében, amennyiben a  közműkiváltásra vagy -fejlesztésre vonatkozó engedélyezési kérelem 
teljesítésének egyéb feltételei fennállnak, nem szükséges az  ingatlan tulajdonosának a  hozzájárulása. Ebben 
az  esetben a  közműkiváltás vagy -fejlesztés engedélye idegen ingatlan birtokbavételére nem jogosít, az  építéssel 
összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönt el és nem mentesít egyéb engedély megszerzésének 
kötelezettsége alól.
(2) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások kapcsán kiváltásra 
vagy kiépítésre kerülő közművek elhelyezése érdekében az elhelyezéssel érintett ingatlanra közérdekből, az építtető 
vagy a  közműszolgáltató javára – hatóság határozatával – szolgalmat vagy más használati jogot lehet alapítani. 
A használati jog alapításáért a korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás jár.
6/O. § (1) Kerékpárút, gyalog- és kerékpárút, gyalogút, járda, valamint kerékpárforgalmi létesítmények tartozékainak 
(a  továbbiakban együttesen: kerékpárút) építése során közmű kiváltására, fejlesztésére (a  továbbiakban: közmű 
kiváltása) vonatkozó szabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A kerékpárút nyomvonalában a közműveket nem kell kiváltani, ha a közművek
a) a kerékpárút tervezett űrszelvényén kívül helyezkednek el,
b) a kerékpárút érdekében megvalósított egyéb létesítmények a közművek védőtávolságán kívül elhelyezhetők és
c) a közművek folyamatos, üzemszerű működése az építés alatt is biztosítható.
(3) A  (2)  bekezdésben foglalt feltételek teljesüléséről az  építtető vagy megbízottja által megkeresett 
közműszolgáltató 15 napon belül – térítésmentesen – igazolást köteles kiállítani.
(4) Amennyiben a  közműszolgáltató a  (3)  bekezdés szerinti megkeresés esetén vitatja, hogy a  (2)  bekezdésben 
foglaltak fennállnak, a  megkereséstől számított 10 napon belül az  érintett közmű létesítését engedélyező 
hatósághoz (a továbbiakban a 6/O. § és 6/P. § tekintetében: hatóság) fordul.
(5) Ha a  közműszolgáltató nem fordul a  hatósághoz és az  igazolást nem állítja ki 15 napon belül, az  építtető 
a hatósághoz fordulhat az igazolás kiállítása érdekében.
(6) A hatóság 15 napon belül dönt a (4) vagy (5) bekezdésben foglalt megkeresés esetén.
6/P. § (1) Ha a kerékpárút építése során közmű kiváltása válik szükségessé, a közmű kiváltását a közműszolgáltató 
–  az  építtető erre vonatkozó írásbeli értesítését, követő 90 napon belül, vagy a  hatóság erre irányuló döntésében 
meghatározott határidőn belül – saját költségére köteles elvégezni.
(2) A közmű kiváltásának megvalósulását a hatóság hivatalból vagy az építtető kérelmére ellenőrzi.
(3) Az  építtető a  közmű kiváltás megvalósulásának ellenőrzésére vonatkozó kérelem benyújtásának okát köteles 
megindokolni. Az építtető kérelmére indult ellenőrzést a hatóság 8 napon belül lefolytatja.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 207. szám 33401

6/Q. § (1) Az  intermodális csomópontok, azaz a különböző közlekedési módok közötti átszállási kapcsolatot emelt 
szintű utaskényelmi szolgáltatásokkal biztosító közlekedési létesítmények kormányrendeletben meghatározott 
köre tekintetében a  fejlesztési közreműködőként eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 
Részvénytársaság mint építtető – központi költségvetési és uniós támogatásból – beruházási (létesítés, felújítás 
és fejlesztés) feladatokat lát el. E  tevékenység fontos közérdekű és közcélú tevékenységnek minősül. Az  építtető 
az állam javára és nevében jár el.
(2) E  törvény erejénél fogva ingyenesen az  építtető vagyonkezelésébe kerül az  intermodális csomópontok 
megvalósításához szükséges állam javára megvásárolt vagy kisajátított földrészlet.
(3) A  vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről az  építtető gondoskodik. Az  építtető 
a  vagyonkezelői jog bejegyzésére vonatkozó, a  kormányhivatal által kiadott határozatot, annak kézhezvételét 
követően haladéktalanul megküldi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére.
(4) Az  építtető felelős az  építési munkák előkészítéséért. Ennek keretében teljeskörűen elkészítteti a  szükséges 
műszaki terveket (így különösen az  engedélyezési tervet vagy a  kiviteli tervet), tanulmányokat, ügyfélként részt 
vesz a  hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, saját nevére megszerzi az  építési engedélyeket, elvégzi vagy 
elvégezteti a  munkaterület előkészítését (beleértve különösen a  területszerzést, megelőző régészeti feltárást, 
közmű kiváltást) és fejlesztést, továbbá lefolytatja a  közbeszerzési eljárásokat. Az  építtető építési szerződéseket 
köt a  megvalósításra, gondoskodik az  építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról, lebonyolítja a  műszaki 
átadás-átvételt.
(5) Megkezdettnek kell tekinteni az  építési előkészítési munkákat, ha az  építtető a  műszaki tervek (így 
az engedélyezési terv, a kiviteli terv, vagy ezek együttese) elkészítését vagy elkészíttetését megkezdte.
(6) A  megszerzett és megvalósult vagyonelemeket – az  ágazati törvényekben foglalt kivételekkel – az  MNV Zrt. 
részére kell átadni.
(7) A  beruházásokhoz kapcsolódó közművek kiváltására, fejlesztésére és átadására az  e  törvényben nem 
szabályozott kérdésekben a  vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi CLXXXIII.  törvény rendelkezéseit kell alkalmazni 
azzal, hogy amennyiben az érintett közmű kiváltása, fejlesztése és átadása kizárólag a közúthálózat fejlesztéséhez 
kapcsolódik, akkor a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
6/R.  § (1) Az  építtető vagy megbízottja az  építtetői feladatok ellátásához szükséges műszaki tervek elkészítése 
érdekében a  nyomvonallal érintett bármely ingatlanra a  tulajdonos előzetes tájékoztatása mellett–a lakás céljára 
szolgáló helyiségek kivételével–beléphet, ott méréseket, vizsgálatokat végezhet, feltéve, hogy az nem eredményezi 
az ingatlan helyreállíthatatlan változását.
(2) Az ingatlan, tulajdonosa vagy használója az (1) bekezdésben felsorolt munkák végzését tűrni köteles, a munkák 
végzését nem akadályozhatja.
(3) Az építtető megbízottja a jogosultságát az adott munka elvégzésére vonatkozó meghatalmazással igazolja.
(4) Az építtető az (1) bekezdésben felsorolt munkákkal összefüggésben okozott kárt a polgári jog általános szabálya 
szerint köteles a tulajdonosnak megtéríteni.
(5) Az  előzetes régészeti dokumentáció készítője a  maradandó változással nem járó vizsgálatok helyét bármely 
ingatlanon át megközelítheti, azokon mérést, vizsgálatot végezhet előzetes régészeti dokumentáció készítése 
céljából. A maradandó változással nem járó vizsgálat végzése érdekében bármely ingatlanra – a lakás és a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek kivételével – beléphet. Az  előzetes régészeti dokumentáció készítőjének az  ingatlan 
tulajdonosát (használóját, vagyonkezelőjét) a vizsgálatokról igazolható módon előzetesen értesítenie kell.
(6) Az  engedély alapján végzett engedélyes haditechnikai termék felkutatása esetén az  engedélyes, ha a  kutatás 
nem jelent az  ingatlanban maradandó változást, a  haditechnikai kutatás eredményessége érdekében bármely 
ingatlanra – a lakás és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek kivételével – beléphet. Az engedélyesnek az ingatlan 
tulajdonosát (használóját, vagyonkezelőjét) a kutatási munkálatokról igazolható módon előzetesen értesítenie kell.”

46. § (1) Az Ngt. 12. § (5) bekezdése a következő i)–k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„i) a  közlekedési infrastruktúra-beruházással érintett közművek kiváltása során az  eljáró hatóságot, a  késedelmes 
vagy hibás, valamint a  késedelmes és hibás kiváltása esetén alkalmazandó bírság mértékét, valamint a  bírságolás 
során alkalmazandó szempontokat,
j) a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, mint építtető által megvalósítandó 
intermodális csomópontok körét.



33402 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 207. szám 

k) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások kapcsán kiváltásra 
vagy kiépítésre kerülő közművek elhelyezése érdekében a  felszíni ingatlan korlátozására vonatkozó jogok 
tartalmával, engedélyezésével, megszűnésével és a kártalanítással kapcsolatos részletes szabályokat.”

 (2) Az Ngt. 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E  törvény alkalmazásában közterületnek minősül a  közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy 
önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a  közúti 
és gyalogos közlekedést szolgáló létesítményeket, a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-
eltöltés biztosítását szolgáló területeket, a  tereket és közparkokat, valamint a  közművek elhelyezését szolgáló 
területet.”

47. §  Az Ngt. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § E  törvénynek a  közlekedéssel összefüggő egyes törvények szóló 2017.  évi CLXXXII.  törvénnyel 
(a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 6/M–6/R. §-sát, valamint 12. § (7) bekezdését a Módtv2. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő hatósági és egyéb eljárásokban is alkalmazni kell.”

10. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

48. § (1) A  kisajátításról szóló 2007.  évi CXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Kstv.) 4.  § (1)  bekezdés d)  pontja a  következő 
df ) alponttal egészül ki:
(A 2. § szerinti közérdekű célokra az alábbi esetekben lehetséges kisajátítás:
közlekedési infrastruktúra fejlesztése keretében közút, vasút, repülőtér, híd, alagút, hajózási létesítmény létesítése, 
fejlesztése céljából, ha)
„df ) a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló törvényben meghatározott intermodális csomópont megvalósítása érdekében szükséges;”

 (2) A Kstv. 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell alkalmazni)
„a) a  3.  § (1)  bekezdés d)  pontját, az  (1)  bekezdés d)  pont da), db) és df )  alpontja, k)  pont ka)  alpontja, 
o)  pontja, valamint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító törvényben vagy 
kormányrendeletben meghatározott beruházások (a  továbbiakban: nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházás) esetében,”

49. §  A Kstv. 4.  § (1)  bekezdés d)  pont nyitó szövegrészében a „hajózási létesítmény létesítése, fejlesztése” szövegrész 
helyébe a „hajózási létesítmény, intermodális csomópont létesítése, fejlesztése” szöveg lép.

11. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

50. §  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.  évi LXII.  törvény 51.  §-a a  következő (11)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(11) A  (9)  bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás, továbbá ezen adatok tekintetében a  Kknyt.-ben 
meghatározott informatikai platformon keresztül történő járműéletút-adatszolgáltatás díjmentes.”

12. A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 
1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel 
egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény módosítása

51. §  A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt 
Jegyzőkönyv C Függeléke 2011.  évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének 
kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a veszélyes áru vasúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésével és 
képesítésével kapcsolatos hatósági eljárásjogi szabályokat rendeletben állapítsa meg.
(2) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy
a) a veszélyes áru vasúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésének és képesítésének részletes szabályait,
b) a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben a  veszélyes áru szállítási biztonsági 
tanácsadó által készítendő baleseti jelentés részletes szabályait,
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c) a környezetvédelemért felelős miniszterrel, az egészségügyért felelős miniszterrel és az atomenergia-felügyeleti 
szerv felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben a RID belföldi alkalmazásához szükséges részletes szabályokat és 
kiegészítéseket
rendeletben állapítsa meg.”

13. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

52. § (1) A  személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.  évi XLI.  törvény (a  továbbiakban: Sztv.) 2.  § 15. és 15a.  pontja 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)
„15. közlekedési szolgáltató: a  vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi CLXXXIII.  törvényben meghatározott vasúti 
igazgatási szerv, az  e  törvényben meghatározott közlekedési hatóság vagy a  hajózási hatóság által kiadott, 
a  tevékenység végzésére jogosító engedély vagy a  vasúti igazgatási szerv által tudomásul vett bejelentés 
birtokában e törvény alapján személyszállítási szolgáltatási tevékenységet végző gazdálkodó szervezet;
15a. közlekedési kártya: olyan, az  egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014.  évi 
LXXXIII.  törvény 2.  § 5.  pontja szerinti, közhiteles adatokkal, vizuálisan megszemélyesített, a  közforgalmú 
személyszállítási szolgáltatás igénybevétele céljából kibocsátott, jogszabályban meghatározott elektronikus 
adat tárolására vagy művelet elvégzésére alkalmas eszközt tartalmazó hordozó, amely az  e  törvény 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott utazási okmányként teljesíti az  utasmédia 
követelményrendszerét. Az  egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014.  évi 
LXXXIII.  törvény 4.  § (5)  bekezdésében meghatározott elsődleges kártyának tekintendő, személyazonosság 
közhiteles igazolására szolgáló kártya formátumú okmányhoz a  közlekedési kártya, mint másodlagos kártya 
– amennyiben annak műszaki és technikai feltételei adottak – a  jogosult kérelmére hozzárendelhető. Az egységes 
elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014.  évi LXXXIII.  törvény 2.  § 5.  pontja szerinti közlekedési 
kártyához a  jogosult kérelmére további – az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben 
meghatározott – utasmédia rendelhető, amely biztosítja a személyszállítási szolgáltatások igénybe vételét;”

 (2) Az Sztv. 2. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„21. különjárati személyszállítási szolgáltatás: a szállítás megrendelője vagy a szállítást végző közlekedési szolgáltató 
kezdeményezésére személyek előzetesen összeállított csoportjának szállítása alkalmi jelleggel közlekedő olyan 
járattal, amely nem felel meg sem a  menetrend szerinti személyszállítás, sem a  különcélú menetrend szerinti 
személyszállítás ismérveinek;”

 (3) Az Sztv. 2. §-a a következő 29a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„29a. vasúti személyszállítási közszolgáltatás: a  1370/2007/EK rendelet 2.  cikk aa)  pontja szerinti, közszolgáltatási 
szerződés alapján végzett személyszállítási szolgáltatás;”

 (4) Az Sztv. 2. § 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„32. szerződéses személyszállítási szolgáltatás: a  szállítás megrendelője és a  szállítást végző gazdálkodó szervezet 
között létrejött szerződés alapján végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítás;”

 (5) Az Sztv. 2. §-a a következő 37–39. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„37. utasmédia: elektronikus tartalom, amely az utazási jogosultság hordozására alkalmas;
38. utazási okmány: e  törvény alkalmazásában utazási jogosultság, illetve kedvezmény megjelenítésére, 
igénybevételére és igazolására szolgáló dokumentum;
39. közösségi autóbérlő rendszer: személygépkocsi-kölcsönző rendszer, amely díj ellenében, érvényes, Magyarország 
területén személygépkocsi közúton történő vezetésére jogosító okmánnyal rendelkező, előzetesen regisztrált felhasználók 
számára folyamatosan igénybe vehető, továbbá központi telematikai rendszerrel irányított módon, automatizált helyszíni 
kölcsönzési folyamat alkalmazásával, az üzemeltetési területen belül szabad felhasználást biztosítva működik.”

53. § (1) Az Sztv. 5. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[A miniszter, a  Fővárosi Önkormányzat, vagy a  4.  § (4)  bekezdésében meghatározott, a  helyi közlekedést önként vállalt 
feladatként ellátó önkormányzat feladatkörébe tartozik:]
„f ) a 1370/2007/EK rendelet 5a. cikkében meghatározott feladatok ellátása.”
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 (2) Az Sztv. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  1370/2007/EK rendelet 7.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott összevont jelentést az  ellátásért felelős 
a  felelősségi körébe tartozó közszolgáltatási tevékenységről a  tárgyévet követő év október 31. napjáig készíti el. 
A jelentést az önkormányzat a honlapján, a miniszter a Kormány honlapján teszi közzé.”

54. § (1) Az Sztv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a  menetdíjat meg nem fizető, vagy az  utazási 
feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosíthatósága, a  személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, 
valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából
a) a közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató,
b) a nemzeti mobilfizetési tevékenységet végző szervezet,
c) a 35/A. §-ban meghatározott működtető, továbbá
d) – ha a bevételek beszedését a közlekedésszervező végzi – a közlekedésszervező
vagy ezek megbízottja jogosult a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges, 
a (4) bekezdésben meghatározott adatok megismerésére.”

 (2) Az Sztv. 7. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)  bekezdésben meghatározott szervezet adatmegismerési, adatkezelési jogosultsága a  személyszállítási 
szolgáltatás alapjául szolgáló szerződés teljesítése érdekében a következő adatokra terjed ki:]
„b) az e törvényben meghatározottak szerinti, a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján 
biztosított utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, 
érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,”

 (3) Az Sztv. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014.  évi LXXXIII.  törvényben 
(a továbbiakban: Nektv.) meghatározott működtető, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó természetes személynek, valamint az egyéb, a közlekedési kártyára 
jogosult személynek a  Nektv.-ben meghatározott regisztrációs szerv által folytatott kártyafelhasználói regisztráció 
során felvételezett és kezelt természetes személyazonosító adatait, lakcímét, egységes arcképmás- és aláírás-
felvételezés során rögzített arcképmását és – ha a  12. életévét betöltötte – aláírását, valamint az  általa képzett 
kapcsolati kódot közlekedési kártya kártyakibocsátása és nyilvántartása céljából az  (1)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott szervezet részére átadja. A  közlekedési kártya tekintetében a  Nektv. szerinti kártyakibocsátónak 
az (1) bekezdés b) pontja szerinti szervezet minősül.”

55. § (1) Az Sztv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vasút-, trolibusz-, autóbusz- és közösségi kerékpárállomáson a  közforgalom számára nyitva álló helyen, 
a jegy- és bérletértékesítő berendezéseken, a megállóhelyen, kikötőben, valamint a személyszállító vasúti járművek, 
trolibuszok, az  autóbuszok, a  közösségi autóbérlő rendszer személygépkocsijai és a  hajók, kompok belterében, 
a  vasút-, trolibusz-, autóbusz- és közösségi kerékpár-állomáson, hajóállomáson és megállóhelyen található 
berendezések, a  személyszállító vasúti járművek, trolibusz, autóbusz, közösségi kerékpáros rendszer eszközei, 
a  közösségi autóbérlő rendszer személygépkocsijai a  jegy- és bérletértékesítő berendezések és a  hajók, kompok, 
továbbá az utasok, valamint a szolgáltató munkavállalói és megbízottai életének, személyének, testi épségének és 
vagyontárgyaik védelme céljából az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény 
szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, továbbá e  törvényben meghatározott korlátozó rendelkezések 
betartásával, a  szolgáltató, a  közlekedésszervező, valamint a  vasút-, trolibusz-, autóbusz-, közösségi kerékpár- és 
hajóállomás vagy megállóhely, kikötő üzemeltetője (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban együtt: szolgáltató) 
jogosult elektronikus biztonságtechnikai rendszeren keresztül megfigyelést folytatni, a  megfigyelés során kép- és 
hangfelvételt készíteni, valamint a készített kép- és hangfelvételt kezelni.”

 (2) Az Sztv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szolgáltató az (1) bekezdés szerinti elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazása esetén – a vakok és 
gyengénlátók számára is érzékelhető módon – köteles
a) a vasút-, hajó-, trolibusz- és az autóbusz-állomás és megállóhely bejáratánál,
b) a személyszállító vasúti járműre, hajóra, trolibuszra, és az autóbuszra való felszállásra szolgáló peronoknál,
c) a személyszállító vasúti járművön, hajón, trolibuszon és az autóbuszon,
d) közösségi kerékpár gyűjtőállomásán,
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e) a jegy- és bérletértékesítő berendezésen, valamint
f ) a közösségi autóbérlő rendszer személygépkocsijainak belterében
figyelemfelhívó jelzést és ismertetést elhelyezni az  elektronikus biztonságtechnikai rendszer által folytatott 
megfigyelésről, amennyiben e  helyeken az  ismertetés elhelyezésére elegendő terület nem áll rendelkezésre, 
a  rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, 
az  adatkezelés jogalapjáról, a  felvétel tárolásának helyéről, a  tárolás időtartamáról, a  rendszert alkalmazó 
(üzemeltető) személyéről, az  adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá a  személyes adatok 
védelméről és a  közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek az  érintettek jogaira és érvényesítésük 
rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló ismertetés nyomtatott módon a  vasúti pályaudvarokon, autóbusz-
állomásokon, elektronikusan a szolgáltatók Üzletszabályzatában hozzáférhetővé tenni.”

 (3) Az Sztv. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A szolgáltató vagy közlekedésszervező az (1) bekezdésben meghatározott célból készített kép-, hang- vagy kép- 
és hangfelvételt felhasználhatja a szolgáltatását igénybe vevő személyeket, a működtetésében lévő berendezések 
használóit, a  szolgáltató munkavállalóit, megbízottjait és a  kezelésében lévő területeken tartózkodó személyeket, 
illetve poggyászaikat, a  járműveket, berendezéseket és felszereléseket ért balesetek, káresetek körülményeinek, 
továbbá a  szolgáltatónál vagy a  közlekedésszervezőnél tett panaszbejelentések kivizsgálásához. Ezen vizsgálat 
idejére, de legfeljebb a felvétel rögzítésének időpontját követő 30 napra a szolgáltató, közlekedésszervező mentesül 
a  (4) bekezdés szerinti kötelezettség alól, feltéve, hogy az eseményt az  (5) bekezdésben meghatározott határidőn 
belül részükre bejelentették, vagy arról más módon tudomást szereztek. A  vizsgálatra felhasznált kép-, hang- 
vagy kép- és hangfelvételt a  vizsgálat és az  annak eredményeként tett intézkedések, illetve lehetséges további 
jogorvoslati eljárás esetén az azt lezáró határozat – ideértve a bírósági eljárást is – véglegessé válását vagy jogerőre 
emelkedését követő 15. napon meg kell semmisíteni vagy törölni kell.”

56. §  Az Sztv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Autóbusszal végzett menetrend szerinti, különcélú menetrend szerinti, szerződéses és különjárati 
személyszállítási szolgáltatás a  gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság által, 
a  szolgáltató kérelmére az  autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási 
tevékenységről szóló rendeletben és az  abban foglalt eljárási rend szerint kiadott, az  e  tevékenység végzésére 
feljogosító autóbuszos személyszállító engedély, valamint nemzetközi forgalomban – ideértve a  kabotázst is  – 
közösségi engedély birtokában végezhető.”

57. §  Az Sztv. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 17. § a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:
„(6) A  kötelezettségek súlyos és ismétlődő megszegése esetén – ha a  (4)  bekezdésben meghatározott egyéb 
jogkövetkezmények nem vezettek eredményre – a  vasúti igazgatási szerv, felfüggesztheti vagy visszavonhatja 
a  személyszállítási szolgáltatás végzésére jogosító működési engedélyt, valamint a  vasúti igazgatási szerv által 
tudomásul vett bejelentés esetén a  tevékenység folytatását felfüggeszti vagy a  személyszállító szolgáltatót 
a közhiteles nyilvántartásból törli.
(7) A  kötelezettségek súlyos és ismétlődő megszegése esetén – ha az  (5)  bekezdésben meghatározott egyéb 
jogkövetkezmények nem vezettek eredményre – az autóbuszos hatóság a személyszállítási szolgáltatás végzésére 
jogosító engedély felfüggesztését vagy visszavonását kezdeményezi.”

58. §  Az Sztv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vasúti személyszállítást vagy az  autóbuszos személyszállítást igénybe vevő vagy igénybe venni szándékozó 
személy (a  továbbiakban: panaszos) panasszal élhet a vasúti igazgatási szervnél, illetve az autóbuszos hatóságnál, 
ha álláspontja szerint a  személyszállító szolgáltató vagy a  közlekedésszervező megsértette a  17.  § (1) vagy 
(3)  bekezdését. A  panasz – személyesen, postai vagy elektronikus úton, ideértve az  elektronikus levelet (e-mail) 
is – abban az esetben terjeszthető elő, ha a panaszos a vasúti vagy az autóbuszos személyszállító szolgáltató vagy 
a  közlekedésszervező panaszkezelési eljárását igénybe vette, de az  nem vezetett a  panaszos számára kielégítő 
eredményre.”

59. § (1) Az Sztv. 22. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A  kijelölő jogszabály külön-külön vagy együttesen a  közlekedésszervező feladatává teheti a  közösségi 
kerékpáros rendszer, valamint a  közösségi autóbérlő rendszer létrehozását és fenntartását, amennyiben 
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az  a  települési önkormányzat a  fővárosban a  Fővárosi Önkormányzat döntése alapján a  helyi személyszállítási 
szolgáltatások integrált részét képezi.”

60. §  Az Sztv. 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  közlekedésszervező a  kijelölő jogszabályban, vagy a  feladatellátási szerződésben meghatározott 
feladatok teljesítését nem adhatja át másnak, de jogosult a  feladatok teljesítésébe a  kijelölő jogszabályban, vagy 
a feladatellátási szerződésben meghatározott módon és mértékben közreműködőt bevonni. A közlekedésszervezői 
feladatok ellátásának teljes körű és kizárólagos felelőse – a  közreműködő igénybevételétől függetlenül – 
a közlekedésszervező marad.”

61. § (1) Az Sztv. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közszolgáltatási szerződést, amennyiben az  a  közbeszerzésekről szóló törvény alapján szolgáltatási 
koncessziónak minősül – a  1370/2007/EK rendelet 5.  cikke alapján közvetlenül odaítélhető közszolgáltatási 
szerződések kivételével –, az e törvény pályázatra vonatkozó szabályai szerint kell megkötni.”

 (2) Az Sztv. 23. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  országos, a  regionális és az  elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés az  egyéb kötöttpályás szállítást kivéve az 1370/2007/EK rendelet 5.  cikk (6)  bekezdése alapján 
2023. december 24-ig pályázati eljárás mellőzésével is megköthető.”

 (3) Az Sztv. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  1370/2007/EK rendelet 7.  cikk (2)  bekezdésében előírt előzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítését 
követően a  pályázati felhívást az  ellátásért felelősnek legalább kettő országos napilapban, továbbá a  Magyar 
Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, az  ellátásért felelős hivatalos honlapján, továbbá 
az  önkormányzatnak a  helyben szokásos módon is közzé kell tennie a  pályázat benyújtási határidejét legalább 
60  nappal megelőzően. A  felhívásban a  1370/2007/EK rendelet 7.  cikk (2)  bekezdésében előírtak mellett 
tájékoztatást kell adni a  pályázaton való részvétel és a  pályázati kiírás beszerzési lehetőségének feltételeiről, 
az  ajánlattétel határidejéről, az  elbírálás módjáról és szempontjairól, az  eredményhirdetés és a  szerződéskötés 
legkésőbbi időpontjáról, a szolgáltatás megkezdésének határnapjáról, valamint a szerződés időtartamáról.”

 (4) Az Sztv. 23. § (6) bekezdése a következő utolsó mondattal egészül ki:
„A vasúti személyszállítási közszolgáltatások előkészítése tekintetében biztosítani kell a  1370/2007/EK rendelet 
4. cikk (8) bekezdésében meghatározott előírások teljesülését.”

62. § (1) Az Sztv. 24. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A vasúti személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó közszolgáltatási szerződések odaítélése tekintetében 
az  1370/2007/EK rendelet 5.  cikk (3a)–(3b) és a  (4a)–(4b)  bekezdésében foglalt eljárások az  ott meghatározott 
feltételek megléte esetén alkalmazhatóak.”

 (2) Az Sztv. 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés szerinti esetekben a közszolgáltatás folyamatos ellátásának biztosítása
a) a  közszolgáltatási szerződés megkötésével vagy annak közös megegyezésen alapuló módosítására irányuló új 
eljárás lebonyolításával, vagy
b) meghatározott közszolgáltatások nyújtásának előírásával
valósulhat meg.”

 (3) Az Sztv. 24. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  közszolgáltatási megbízás vagy elrendelés elegendő időtartamra, de legfeljebb 2 évre szólhat. 
Az  (5)  bekezdés a)  pontja szerinti közvetlen megbízásra vonatkozó döntésről a  23.  § (8)  bekezdésében foglaltak 
megfelelő alkalmazásával emlékeztetőt kell készíteni. Az  (5)  bekezdés b)  pontjában szereplő döntés ellen 
a (7) bekezdésben meghatározott jogorvoslat vehető igénybe.”

 (4) Az Sztv. 24. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az 1370/2007/EK rendelet 8. cikk (2) bekezdésében előírt jelentéstételi kötelezettséget a miniszter teljesíti.”

63. § (1) Az Sztv. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közszolgáltatási szerződés megkötésére a  miniszter az  államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben, 
az  önkormányzat nevében az  önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján a  polgármester 
(a fővárosban a  főpolgármester), vagy – a  22.  §-ban meghatározott kijelölő jogszabályban foglaltak alapján  – 
a  rendeletben megjelölt közlekedésszervező jogosult. A  közszolgáltatási szerződés érvényességi idejére és 
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esetleges meghosszabbításának feltételeire az  1370/2007/EK rendelet 4.  cikk (3)–(4)  bekezdésében, 5.  cikk (3a), 
(4b) és (6)  bekezdésében meghatározott rendelkezések az  irányadóak. Amennyiben a  közszolgáltatási szerződés 
a  közlekedési szolgáltatónál gazdasági hátrányt okozó kötelezettséget tartalmaz, annak a  pénzügyi ellentételezés 
tekintetében legalább 3 éves, amennyiben a  szerződés érvényessége kevesebb, mint 3 év, akkor a  szerződés 
érvénytartamával megegyező időszakra vonatkozó pénzügyi (éven túli) kötelezettségvállalást kell tartalmaznia.”

 (2) Az Sztv. 25. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szerződésnek – a (2) bekezdésben, és az 1370/2007/EK rendeletben meghatározottakon túl – tartalmaznia kell:]
„i) a  vagyoni eszközök tulajdonviszonyait, a  szolgáltató birtokába adott vagy más módon rendelkezésére 
bocsátott eszközök finanszírozására, használatára, karbantartására és visszaszolgáltatására vonatkozó szabályokat, 
figyelemmel a 1370/2007/EK rendelet 5a. cikkében foglaltakat is,”

 (3) Az Sztv. 25. § (3) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„q) a  1370/2007/EK rendelet 4.  cikk (5)  bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén a  közszolgáltatási 
tevékenységhez kapcsolódó, a  szolgáltató által alkalmazott munkavállalókat, valamint azok szerződéses jogait, 
továbbá a 1370/2007/EK rendelet 4. cikk (4a) és (4b) bekezdésében foglaltakat.”

 (4) Az Sztv. 25. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  közszolgáltatási szerződésben a  megrendelő részéről előírhatóak az  elektronikus jegyrendszer, 
az utastájékoztatási rendszer, valamint a forgalomtervező és irányítási rendszerek országos átjárhatóságát, valamint 
a  közszolgáltatási menetrend egységes lebonyolítását biztosító informatikai eszközöknek és rendszereknek 
a  közszolgáltatások megrendelője vagy általa kijelölt szervezet által történő biztosítására, vagy ezen eszközök és 
rendszerek kötelező igénybevételére, vagy alkalmazására vonatkozó rendelkezések.”

64. §  Az Sztv. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ellátásért felelős – a  1370/2007/EK rendelet 2a.  cikkében foglaltak keretei között – közszolgáltatási 
kötelezettséget abban az esetben tarthat fenn vagy rendelhet el, ha
a) az adott közszolgáltatás biztosítását a lakosság érdeke megköveteli,
b) a közszolgáltatás gazdaságos ellátása más módon nem biztosítható, és
c) a  szolgáltatónak kiegyenlíti a  közszolgáltatási kötelezettségből eredő bevételekkel nem fedezett indokolt 
költségeit.”

65. §  Az Sztv. 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  ellentételezéssel kapcsolatos, a  25.  § (3)  bekezdés m)  pontjában meghatározottak részletes szabályait 
az  1370/2007/EK rendelet 2a.  cikk (2)  bekezdése, valamint a  4.  cikk (1)  bekezdés a) és b)  pontjában foglaltaknak 
megfelelően kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározni, aszerint hogy
a) az  ellátásért felelős és a  közlekedési szolgáltató között megkötött közszolgáltatási szerződés egyértelműen 
rögzítse a közlekedési szolgáltató közszolgáltatási feladatait, továbbá az érintett földrajzi területeket és
b) a  közlekedési szolgáltatót megillető ellentételezés számításának rendje előzetesen megszabott, objektív és 
átlátható módon meghatározott feltételekre épüljön, valamint
c) az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közlekedési szolgáltató közszolgáltatási feladatok teljesítésével 
együtt járó költségeinek, méltányos nyereségnek a  díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb 
kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.”

66. §  Az Sztv. 31. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Amennyiben a  szolgáltatás tekintetében elektronikus jegyrendszer kerül bevezetésre, jogszabály 
–  az  elektronikus jegyrendszer bevezetésével érintett szolgáltatási területen – a  közszolgáltatási utazási 
kedvezmények igénybevételét, meglétének igazolását közlekedési kártya vagy ahhoz kapcsolt utasmédia 
használatához kötheti.”

67. §  Az Sztv. IV. Fejezete a 35. §-t követően a következő 24/A. alcímmel egészül ki:
„24/A. Az országos szinten átjárható elektronikus jegyrendszer és utastájékoztatási rendszer
35/A.  § (1) Az  országos, elővárosi, regionális és helyi személyszállítási közszolgáltatásokban működő, illetve 
kialakításra kerülő elektronikus jegyrendszer, utastájékoztatási rendszer, valamint elektronikus forgalomtervező 
és irányítási rendszerek országos átjárhatóságát, az  egységes működési tartalmának biztosítását, valamint 
a személyszállítási közszolgáltatások megrendelését támogató funkciókat a Központi Rendszer biztosítja. A Központi 
Rendszer legkésőbb 2019. december 1-jén kezdi meg működését.
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(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott Központi Rendszer kialakításával, működtetésével és fejlesztésével 
kapcsolatos feladatokat az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott 
működtető (a  továbbiakban: 35/A.  § szerinti működtető) látja el, amely ezen feladatok ellátására a  közlekedésért 
felelős miniszterrel közszolgáltatási szerződést köthet.
(3) A Központi Rendszerhez történő kapcsolódás feltételeinek biztosítása érdekében a 35/A. § szerinti működtető
a) a Központi Rendszerhez történő kapcsolódás során – az országos átjárhatóság biztosítása érdekében – kötelezően 
igénybe veendő szolgáltatásokat,
b) a Központi Rendszerhez történő kapcsolódást, és annak használatát elősegítő, nem kötelező szolgáltatásokat,
c) műszaki minőségbiztosítási és egyéb
szolgáltatásokat nyújt.
(4) A 35/A. § szerinti működtető, az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben előírt feltételek 
alapján közzéteszi a  Központi Rendszerhez történő kapcsolódás – a  miniszter által jóváhagyott – minimálisan 
kötelező műszaki és funkcionális feltételeit. A  (3) és jelen bekezdésben foglalt szolgáltatások együttesen: 
Kapcsolódó Szolgáltatások.
(5) Azon elektronikus jegyrendszerek, utastájékoztatási rendszerek, valamint forgalomtervező és -irányító 
rendszerek esetében, ahol e  rendszerek a  Központi Rendszer funkcióival átfedő központi funkciókat már 
tartalmaznak, a  35/A.  § szerinti működtető – a  Központi Rendszerhez történő kapcsolódási kötelezettség 
teljesítéséhez – olyan kapcsolódási szolgáltatást biztosít az  e  rendszereket üzemeltető és használó közlekedési 
szolgáltató, vagy közlekedésszervező számára, amely a meglévő rendszerek működésének sérelme nélkül biztosítja 
az országos átjárhatóságot.
(6) Az  (1)–(5)  bekezdésben meghatározott Központi Rendszer, Kapcsolódó Szolgáltatások és műszaki előírások 
– a kormányrendeletben meghatározott módon – együttesen biztosítják az országos, elővárosi, regionális és helyi 
személyszállítási közszolgáltatások központi adatbázisait, valamint az egyes közszolgáltatások közötti adatcserét.
(7) Az  országos, elővárosi, regionális és helyi személyszállítási közszolgáltatások tekintetében olyan elektronikus 
jegyrendszer, utastájékoztatási rendszer, valamint forgalomtervező és -irányító rendszer alakítható ki, amely 
a Központi Rendszerhez történő, (1)–(5) bekezdés szerinti csatlakozás feltételeit teljesíti.
35/B.  § (1)  A  személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezmények, valamint a  közszolgáltatások megrendelői 
által előírt vagy engedélyezett utazási kedvezmények személyszállítási szolgáltatások igénybevételéhez szükséges 
igazolására a  működtető a  Központi Rendszerben a  kedvezmény jogosultságot személyhez kötötten az  utazási 
jogosultság megszerzésétől elektronikusan nyilvántartja.
(2) A  személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott 
utazási kedvezmények tekintetében a  kedvezményre jogosultság jogalapját biztosító jogviszonyt, illetve az  azt 
igazoló adatokat nyilvántartó szervezetek – kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal – adatot 
szolgáltatnak a  működtető számára a  személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezményre jogosultságot 
megalapozó jogviszonyról.
(3) A  közszolgáltatások megrendelője által előírt vagy jóváhagyott utazási kedvezmények tekintetében 
a kedvezményre jogosultság megállapítása érdekében a 35/A. § szerinti működtető adatszolgáltatásra hívhatja fel 
a kedvezményre jogosultságot megalapozó jogviszonyt, illetve azt igazoló adatokat nyilvántartó szervezeteket.
35/C.  § (1) Az  országos szinten átjárható elektronikus jegyrendszer, utastájékoztatási rendszer és elektronikus 
forgalmi tervező és irányító rendszerek működtetése érdekében szükséges Központi Rendszer működtetésére és 
fejlesztésére, valamint a  Központi Rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások ellátására a  miniszter közszolgáltatási 
szerződést köthet a  35/A.  § szerinti működtetővel az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikk 
(2) bekezdésének alkalmazása érdekében kiadott jogi aktusnak megfelelően.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási szerződés tartalmazza:
a) a Központi Rendszer funkcióival, és működésével kapcsolatos előírásokat,
b) a Központi Rendszerhez kapcsolódással összefüggő, kötelező szolgáltatások körét, igénybevételének feltételeit, 
valamint díjszintjeit,
c) a  Központi Rendszerhez történő kapcsolódást elősegítő, nem kötelező szolgáltatások körét, igénybevételének 
feltételeit, valamint díjszintjeinek meghatározására vonatkozó módszertant,
d) a  Központi Rendszerhez történő kapcsolódással összefüggő minimális műszaki feltételek közzétételével, 
minőségbiztosítási és egyéb kapcsolódó feladatok ellátásának részletes szabályait,
e) a Központi Rendszer és a Kapcsolódó Szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárt szolgáltatási szintet, a 35/A. § szerinti 
működtető feladatellátással kapcsolatos kötelezettségeit,
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f ) a Központi Rendszer, valamint a Kapcsolódó Szolgáltatások finanszírozásával, elszámolásával kapcsolatos részletes 
szabályokat és
g) a közszolgáltatási szerződés időtartamát.
(3) A  Központi Rendszerhez a  közlekedési szolgáltató, valamint a  közlekedésszervező csatlakozási szerződéssel 
kapcsolódik. A  35/A.  § szerinti működtetőt a  Rendszerhez történő kapcsolódás, valamint a  kötelezően vagy nem 
kötelezően igénybe veendő szolgáltatások tekintetében szerződéskötési kötelezettség terheli.
(4) A  Központi Rendszer működtetése során keletkező menetrendi, utasforgalmi, bevételi, és egyéb, 
a  közszolgáltatások működésével összefüggő, nem személyhez kötött adatokat, információkat, statisztikai 
adatgyűjtéseket a személyszállítási közszolgáltatások megrendelését támogató funkcióként – kormányrendeletben 
meghatározott módon és feltételek mellett – a 35/A. § szerinti működtető a közszolgáltatások megrendelői számára 
rendelkezésre bocsátja.
(5) A  35/A.  § szerinti működtető a  Központi Rendszer működtetéséhez szükséges menetrendi, hálózati és egyéb 
kapcsolódó közlekedési adatok szakmai minőségbiztosítása, a Központi Rendszer technikai üzemeltetése, valamint 
a  közlekedési kártya megvalósítása érdekében a  jogszabályban meghatározott közreműködő szervezetekkel 
szerződést köthet. A szerződésben meg kell határozni azokat a szolgáltatási szinteket, illetve a szolgáltatás minőségi 
mutatóinak teljesítését biztosító garanciákat, amelyek biztosítják a  működtető jogszabályban meghatározott 
feladatainak, valamint szolgáltatási szintjeinek teljesítését.”

68. §  Az Sztv. 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  települési önkormányzat (3)  bekezdés szerinti rendelete a  helyi sajátosságok figyelembevételével 
az  autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti szolgáltatónak az  önkormányzat közigazgatási területén 
történő működésére vonatkozóan a környezet és a lakosság egészségének védelme, az utasforgalom biztonságos és 
magas színvonalon történő ellátása, a tevékenység szabályozott keretek közötti folytatásának biztosítása érdekében 
az  autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenység végzésére 
vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételek mellett
a) az autóbusz környezetvédelmi besorolására, külső megjelenésére, műszaki felszereltségére, a település közútjain 
történő közlekedésére,
b) a  menetrend szerinti közszolgáltatás céljára kialakított megállóhelyek igénybevételére, a  járati engedély 
igénylésével és kiadásával kapcsolatos feltételekre
vonatkozó részletes szabályokat állapíthat meg.”

69. § (1) Az Sztv. 49. § (1) bekezdés j)–k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és az  (1) bekezdés a következő 
l) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„j) az  5.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, a  7.  § (2)–(4)  bekezdésében, valamint a  32.  § (1)  bekezdés e)–h)  pontjában, 
a  (4) és (6)  bekezdésében, a  35.  § (7)  bekezdésében meghatározott adatok, adatbázisok és elektronikus 
adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokat, 
valamint a  35/A–35/C.  §-ban meghatározott Központi Rendszer és Kapcsolódó Szolgáltatások kialakításával, 
működtetésével, fejlesztésével, igénybevételével és finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátásának szabályait, 
a  35/A.  § szerinti működtető kijelölésével, a  35/C.  § (5)  bekezdése szerinti közreműködő szervezet kijelölésével, 
valamint a  közreműködő szervezettel köthető szolgáltatási szerződés tartalmi elemeire vonatkozó szabályokat, 
a  közlekedési kártya és kapcsolódó utasmédia kibocsátásával és működtetésével kapcsolatos szabályokat, 
a  személyszállítási közszolgáltatási kedvezményekkel, és egyéb kedvezményekkel összefüggésben a  35/C.  §-ban 
meghatározott nyilvántartással és adatszolgáltatásokkal kapcsolatos részletes szabályokat,
k) a személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelme érdekében a vasúti igazgatási szerv és az autóbuszos 
hatóság által vasúti és autóbuszos személyszállító szolgáltatókkal, valamint a  közlekedésszervezőkkel szemben 
alkalmazható bírság mértékére, alkalmazására, valamint megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat, továbbá
l) a közösségi autóbérlő rendszer részletes szabályait”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) Az Sztv. 49. § (3) bekezdés b)–c) pontja helyébe a közvetkező rendelkezések lépnek és a (3) bekezdés a következő 
d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a  helyi személyszállítási közszolgáltatást működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, 
társulás esetében a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti települési 
önkormányzat képviselő testülete, a Főváros területén a Fővárosi Önkormányzat közgyűlése)
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„b) a személytaxi-, a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatás, valamint a különleges személyszállító 
szolgáltatás, továbbá e  szolgáltatásokat közvetítő és szervező szolgálat működésének – a  személytaxi és 
a  személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatás esetében a  Kormány rendeletében meghatározott 
feltételeken túli – műszaki, személyi és pénzügyi alkalmassági feltételeire, valamint a  település területén lévő 
taxiállomások, továbbá megállási helyek igénybevételének rendjére, valamint ezek ellenőrzésére vonatkozó 
szabályokra,
c) a  település közigazgatási határán belül működő, különcélú menetrend szerinti személyszállítást végző 
autóbuszokkal kapcsolatos környezetvédelmi besorolására, külső megjelenésére, műszaki felszereltségére, 
a  település közútjain történő közlekedésre és a  személyszállítási közszolgáltatások céljára kialakított autóbusz-
megállóhelyek igénybevételére vonatkozó feltételekre, valamint a  járati engedély igénylésével és kiadásával 
kapcsolatos részletes szabályokra,
d) a  közösségi autóbérlő rendszer – a  Kormány rendeletében meghatározott feltételeken túli – létrehozására, 
fenntartására, üzemeltetésére, igénybevételének rendjére, külső megjelenésére, műszaki, személyi és pénzügyi 
alkalmassági feltételeire vonatkozó részletes szabályokra”
(vonatkozó önkormányzati rendelet kiadására.)

70. §  Az Sztv. 52. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„f ) az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2016. december 14-i (EU) 2016/2338 európai parlamenti és tanácsi rendelet.”

71. §  Az Sztv.
a) 2.  § 34.  pontjában az „a Ptk.” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény” 

szöveg,
b) 9.  § (1)  bekezdésében az  „a Vtv.” szövegrész helyébe az  „a vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi 

CLXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Vtv.)” szöveg,
c) 13.  §-ában az  „és a  Ptk.” szövegrész helyébe az  „és a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény 

(a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,
d) 15. § (2) bekezdésében a „felügyeleti” szövegrész helyébe a „piacfelügyeleti” szöveg,
e) 15/A. § (1) és (2) bekezdésében a „felügyeleti díjat” szövegrész helyébe a „piacfelügyeleti díjat” szöveg,
f ) 15/A. § (2) és (3) bekezdésében a „felügyeleti díj” szövegrész helyébe „piacfelügyeleti díj” szöveg,
g) 17.  § (4)  bekezdés c)  pontjában és (5)  bekezdés c)  pontjában a „bírságot szabhat ki” szövegrész helyébe 

a „bírságot szab ki” szöveg
lép.

72. §  Hatályát veszti az Sztv.
a) 2. § 12. pont a) alpontjában az „(a továbbiakban: Vtv.)” szövegrész,
b) 2. § 22. pontjában az „(a továbbiakban: Ptk.)” szövegrész,
c) 17. § (5b) bekezdés a) pont aa) alpontja.

14. A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló 
Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 
2015. évi LXXXIV. törvény módosítása

73. §  A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a  Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai 
Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2015. évi LXXXIV. törvény 
6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a veszélyes áru belvízi szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésével és 
képesítésével kapcsolatos hatósági eljárásjogi szabályokat rendeletben állapítsa meg.
(2) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy
a) a veszélyes áru belvízi szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésének és képesítésének részletes szabályait,
b) a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben a  veszélyes áru szállítási biztonsági 
tanácsadó által készítendő baleseti jelentés részletes szabályait,
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c) a környezetvédelemért felelős miniszterrel, az egészségügyért felelős miniszterrel és az atomenergia-felügyeleti 
szerv felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben az  ADN-hez csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásához 
szükséges részletes szabályokat és kiegészítéseket
rendeletben állapítsa meg.”

15. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete 
kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény 
módosítása

74. §  A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, 
valamint a  belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015.  évi LXXXIX.  törvény 5.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„5. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésével és 
képesítésével kapcsolatos hatósági eljárásjogi szabályokat rendeletben állapítsa meg.
(2) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy
a) a környezetvédelemért felelős miniszterrel, az egészségügyért felelős miniszterrel és az atomenergia-felügyeleti 
szerv felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben az  ADR „A” és „B” Melléklet belföldi alkalmazásához szükséges 
részletes szabályokat és kiegészítéseket,
b) a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésének és képesítésének részletes szabályait, és
c) a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben a  veszélyes áru szállítási biztonsági 
tanácsadó által készítendő baleseti jelentés részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg.”

16. A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV. törvény 
módosítása

75. §  A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016.  évi CXLIV.  törvény 58.  § (4)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 2. §, az 5. § (1) bekezdése, a 9. §, a 12. §, a 13. § (2) bekezdése, a 14–15. §, a 47. §, a 49. § (1)–(4) bekezdése és 
az 50. § 2018. december 31-én lép hatályba.”

17. Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi LXIII. törvény módosítása

76. § (1) Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ektvn.) 60. §-a 
a következő szöveggel lép hatályba.
„60. § Az Ekpt. a következő „12/A. A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatásköre” alcímmel egészül ki:
„12/A. A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatásköre
18/A. § (1) A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik:
a) az  5. alcím szerinti bejelentések vizsgálata, hiánypótlásra felszólítás, a  jogszabályszerű bejelentésre vonatkozó 
követelményeket nem teljesítő személy vagy szervezet tevékenységének felfüggesztése, a  bejelentésre 
vonatkozó követelményeket nem teljesítő személyre vagy szervezetre vonatkozóan bírság kiszabása, végső soron 
a tevékenységtől való eltiltás,
b) nyilvántartás vezetése az egyéb kötöttpályás tevékenységeket végző személyekről és szervezetekről,
c) az  egyéb kötöttpályás tevékenységet végző személyekről és szervezetekről felelősségi körébe tartozó baleseti 
károk megtérítésére való alkalmassággal kapcsolatos kormányrendeletben meghatározott részletes szabályoknak 
való folyamatos megfelelés ellenőrzése, a  feltételek nem teljesítése esetén az érintett tevékenység felfüggesztése, 
megtiltása,
d) az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységek piacának nyomon követése, elemzése, értékelése
e) jogszabályban meghatározott adatgyűjtési, adatszolgáltatási feladatok ellátása,
f ) a miniszter részére a miniszter által előírt adatszolgáltatások teljesítése,
g) mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.
(2) A  vasúti igazgatási szerv kérelemre induló eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az  igazgatási 
szolgáltatási díjat pénzforgalmi számláról történő átutalással kell megfizetni.
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(3) Az  egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személy vagy szervezet a  vasúti igazgatási szerv 
feladatai ellátásához szükséges adatokat, iratokat átadja, a  vasúti igazgatási szerv által meghatározott, ésszerű 
határidőn belül.
(4) A  vasúti igazgatási szerv jogosult a  bejelentésre kötelezett tevékenységekre vonatkozó iratokról másolatot, 
kivonatot készíteni.
(5) A vasúti igazgatási szerv hiánypótlási felhívást legfeljebb két ízben adhat ki.
(6) Az ügyintézési határidő a vasúti igazgatási szerv eljárásában hat hét.
(7) A  vasúti igazgatási szerv az  (1)  bekezdés a) és c)  pontja szerinti eljárásaiban hozott határozatait a  honlapján 
közhírré teszi.”

 (2) Az Ektvn. 61. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Az Ekpt. 13. „A hatósági ellenőrzés, bírság” alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A.  § (1) A  tevékenység végzését szüneteltető személy vagy szervezet kivételével a  6.  § (1)  bekezdése szerinti 
tevékenységet végző személynek vagy szervezetnek a felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való 
alkalmassággal kapcsolatban az  egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személyek és szervezetek 
kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározott részletes szabályoknak folyamatosan meg kell felelnie.
(2) Ha a vasúti igazgatási szerv ellenőrzése során megállapítja, hogy az (1) bekezdés szerinti személy vagy szervezet 
a felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmassággal kapcsolatos feltételnek nem felel meg, 
a vasúti igazgatási szerv a megfelelés igazolásáig, legfeljebb hat hónapra felfüggeszti a tevékenység folytatását, és 
ennek tényét az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző szervezetek nyilvántartásában rögzíti.
(3) A  vasúti igazgatási szerv a  tevékenység folytatását megtiltja, és ennek tényét rögzíti az  egyéb kötöttpályás 
közlekedési tevékenységet végző szervezetek nyilvántartásában. Ha a  személy vagy szervezet felelősségi körébe 
tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmassággal kapcsolatos feltételek nem teljesítése a  személy vagy 
szervezet által végzett valamennyi tevékenységet érinti, akkor a személyt vagy szervezetet törli, ha a személy vagy 
szervezet a feltételeknek való megfelelést a tevékenységet felfüggesztő határozat jogerőre emelkedését követő hat 
hónapon belül nem igazolja.
(4) A 18/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bírság legmagasabb összege 500 ezer forint.”

18. Hatályba nem lépő rendelkezések

77. § (1) Nem lép hatályba a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV.  törvény 17. § 
(2) bekezdés j) pontja.

 (2) Nem lép hatályba az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a  közigazgatási perrendtartásról 
szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017.  évi L.  törvény 494.  § 
(3) bekezdése.

 (3) Nem lép hatályba az  egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos 
módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvény 28. §-a.

19. Záró rendelkezések

78. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 9. § (1)–(11) bekezdése, illetve (13)–(15) bekezdése, a 11. § b) pontja, a 15. § (3) bekezdése, a 19. és 20. §, 

a 25. §, a 26. § (3) bekezdése, a 27–29. §, a 32. §, a 39–41. §, a 42. § (2) bekezdése, a 43. §, az 51. §, az 58. §, a 73–74. § 
2018. január 1-jén lép hatályba.

 (3) A 21. § (1) bekezdése, a 26. § (1) és (2) bekezdése 2018. július 1-jén lép hatályba.
 (4) Az 50. § 2018. december 31-én lép hatályba.

79. §  Ez a  törvény az  1370/2007/EK rendeletnek a  belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. december 14-i (EU) 2016/2338 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXII. törvényhez

 1. Az  Lt. 1.  mellékletében foglalt táblázat I. A  1178/2011 EU rendelet és a  1321/2014 EU rendelet alapján 
engedélyezett, szakszolgálati engedélyekhez képzéseket nyújtó szervezetek, repülés szimulációs oktatóeszközt 
üzembentartó szervezetek és repülőorvosi központok című pont 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorszám Légiközlekedési hatósági eljárások megnevezése Díj (forint)

I. A 1178/2011 EU rendelet és a 1321/2014 EU rendelet alapján engedélyezett,  
szakszolgálati engedélyekhez képzéseket nyújtó szervezetek, repülés szimulációs oktatóeszközt 

üzembentartó szervezetek és repülőorvosi központok

„7. Repülőorvosi központ éves felügyelete 60 000”

 2. Az  Lt. 1.  mellékletében foglalt táblázat VII. A  1034/2011 és 1035/2011 EU rendeletek alapján engedélyezett 
léginavigációs szolgáltatók és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet képző szervezetek című pont 
7. sorában a „Nyelvismeretei” szövegrész helyébe a „Nyelvismereti” szöveg lép.

 3. Hatályát veszti az Lt. 1. mellékletében foglalt táblázat I. A 1178/2011 EU rendelet és a 1321/2014 EU rendelet alapján 
engedélyezett, szakszolgálati engedélyekhez képzéseket nyújtó szervezetek, repülés szimulációs oktatóeszközt 
üzembentartó szervezetek és repülőorvosi központok című pont 8. sora.

2. melléklet a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXII. törvényhez

 1. Az Aptv. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 21–23. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az e törvény hatálya alá tartozó gyorsforgalmi utak)

[A B C D

Út betű- és 

számjele

Hosszú távú 

úttípus

Szakasz (beruházás jellege) Nagytávú úttípus]

„21. M44 autóút Kecskemét térsége (M8)–Békéscsaba (új út építése) autópálya

22. M49 autóút M3–Mátészalka–országhatár (új út építése) autóút

23. M60 autóút Pécs–Barcs, országhatár (új út építése) autópálya”

 2. Az Aptv. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e törvény hatálya alá tartozó gyorsforgalmi utak)

[A B C D

Út betű- és 

számjele

Hosszú távú 

úttípus

Szakasz (beruházás jellege) Nagytávú úttípus]

„26. M76 autóút M7–Balatonszentgyörgy– 
Zalaegerszeg (új út építése)

autóút”

 3. Hatályát veszti az Aptv. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 13., 15., 16., 24. és 27. sora.
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2017. évi CLXXXIII. törvény
az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról*

1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

1. §  A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/C. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie)
„l) az  öntözési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként az  évi 400 000 m3-t vagy vízhasználónként 
az általa öntözött terület után hektáronként az évi 4 000 m3-t, a halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat 
esetében vízjogi engedélyenként felszínalatti vizet használók esetében az évi 400 000 m3-t, felszíni vizet használók 
esetében hektáronként az évi 25 000 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után,”

2. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
módosítása

2. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 
10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Önálló vadászati jog esetén a vadászati jog gyakorlásának minősül, ha a vadászatra jogosult:)
„c) írásbeli megállapodás alapján, ellenérték fejében biztosítja más vadász, vadásztársaság számára meghatározott 
fajú és számú vad vadászatát (a továbbiakban: bérvadászat).”

3. §  A Vtv. 37/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hivatásos vadász munkaköri feladatainak ellátásakor, illetve a vadász vadászata során éjjellátó keresőtávcsövet 
is használhat.”

4. §  A Vtv. 74/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  Országos Trófeabíráló Testület tagja továbbá azon területi vadászati hatóság elsőfokú trófeabírálati 
eljárásában részt nem vevő delegáltja, amelynél a felülbírálatra bemutatott trófea elsőfokú bírálatát elvégezték.”

5. §  A Vtv. 93. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A tájegységi fővadász szaktanácsadási feladatkörében eljárva)
„h) segítséget nyújt a vadászatra jogosultnak a vadgazdálkodási üzemtervének elkészítéséhez.”

6. §  A Vtv. a következő 110. §-sal egészül ki:
„110.  § (1) A  földtulajdonosi közösség a  földtulajdonosi közösség tulajdonában álló összes földterület – ideértve 
a medret is – tulajdoni hányada arányában számított szavazattöbbséggel hozott döntése alapján a földtulajdonosi 
közösség közös képviselője és a  vadászatra jogosult – az  érintett vadászterület tájegységi vadgazdálkodási 
tervének hatálybalépésétől számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül – közös kérelemben kérelmezheti 
a vadászati hatóságnál a Módtv. hatályba lépése előtt a vadászati hatóság által jóváhagyott, de 2017. február 28-án 
le nem járó üzemterv szerint működő vadászterület határának a  17.  § (3)  bekezdésben meghatározott határidőig 
való változatlan fenntartását és ezen vadászterület vonatkozásában a  haszonbérleti szerződésnek a  17.  § 
(3)  bekezdésben meghatározott határidőig való meghosszabbítását, valamint az  ezen időszakra vonatkozó 
üzemterv jóváhagyását. A határidő elmulasztásával szemben nincs helye igazolásnak.
(2) A  vadászati hatóság az  (1)  bekezdés szerinti kérelmet olyan vadászterület esetén, amely az  (1)  bekezdésnek 
megfelelő üzemterv alapján működő vadászterülettel határos, e  vadászterület földtulajdonosi közösség közös 
képviselőjének és vadászatra jogosultjának az (1) bekezdésben meghatározott célra irányuló kérelme esetén hagyja 
jóvá.
(3) A  vadászati hatóság az  (1)  bekezdésben foglalt kérelmet elutasítja, ha annak tartalma – különös tekintettel 
a földtulajdonosi döntésre, az üzemterv vagy a haszonbérleti szerződés rendelkezéseire – ellentétes az e törvényben 
foglalt vadgazdálkodási előírásokkal vagy veszélyezteti a vad élőhelyét, illetve a vadállománnyal folytatott szakszerű 
és fenntartható vadgazdálkodást.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el.
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7. §  A Vtv.
a) 16. § (1) bekezdés c) pontjában az „a vadászterület legalább 25%-át” szövegrész helyébe az „a vadászterület 

legalább 25%-át, vagy a  vadászterületből legalább 300 hektárt”, a  „természetvédelemmel összefüggő 
gazdasági tevékenység” szövegrész helyébe a „természetvédelemmel összefüggő tevékenység”,

b) 71.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában a „valamint őzre történő” szövegrész helyébe az „őzre, valamint – a  sörétes 
vadászlőfegyverből kilőhető golyóval történő vadászat kivételével – a vaddisznóra történő”,

c) 71.  § (1)  bekezdés 25.  pontjában a  „muflonra történő” szövegrész helyébe a  „muflonra, valamint  
– a 6. pontban meghatározott kivétellel – a vaddisznóra történő”,

d) 73. § (4) bekezdésében és a 74. § (1) bekezdésében a „jogosult” szövegrész helyébe a „vadászatra jogosult”,
e) 80. § (4) bekezdésében a „vadászatra vadászatra jogosult” szövegrész helyébe a „vadászatra jogosult”
szöveg lép.

8. § (1) Hatályát veszti a Vtv. 61. § (2) bekezdésében az „öt évre” szövegrész.
 (2) Hatályát veszti a Vtv.

a) 17. § (1) bekezdés d) pontja,
b) 37/A. §. (3) bekezdése,
c) 71. § (1) bekezdés 24. pontja.

3. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

9. §  A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 2. § 22. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„22. kis teljesítményű erőmű: a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 4.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű, a  napenergiát felhasználva villamos energiát 
termelő erőmű.”

10. §  A Tfvt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  földhasználó – ha e  törvény vagy az e  törvény végrehajtására kiadott jogszabály másként nem rendelkezik, 
választása szerint – köteles a  termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés 
folytatása nélkül a  talajvédelmi előírások betartása mellett a  gyomnövények megtelepedését és terjedését 
megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).”

11. §  A Tfvt. 8/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/C. § Kis teljesítményű erőmű létesítése miatt termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése esetén 
az  ingatlanügyi hatóság helyszíni szemle tartása és talajvédelmi szakkérdés vizsgálata nélkül, a  rendelkezésére 
álló iratok alapján dönt, ha az  átlagosnál gyengébb minőségű termőföldet érint és a  12.  § (1)  bekezdésben 
meghatározott kérelemben az  igénybevevő nyilatkozik arról, hogy az  érintett területen más beruházás 
megvalósítása nincs folyamatban. Az  ügyintézési határidő ilyen esetben 8 nap, ha az  ingatlanügyi hatóság 
rendelkezésére áll minden szükséges irat.”

12. § (1) A Tfvt. 10. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha a termőföldet)
„b) mezőgazdasági célú tereprendezés, valamint a meliorációs tervekben előirányzott munkálat,”
(céljából veszik igénybe.)

 (2) A Tfvt. 10. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő g) ponttal egészül ki:
(A termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha a termőföldet)
„f ) vízkivételt biztosító vízilétesítmény létesítése vagy mezőgazdasági vízellátást szolgáló vízilétesítmény, valamint 
kapcsolódó műtárgyak, vízelosztó-hálózat, valamint építési engedélyezés hatálya alá nem tartozó, öntözéshez 
kapcsolódó felépítmények létesítése és használata, vagy
g) az országos jégkármegelőző rendszer kiépítése és működtetése”
(céljából veszik igénybe.)
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13. §  A Tfvt. 21. § (3) bekezdése a következő k)–m) pontokkal egészül ki:
(Nem kell járulékot fizetni, ha az ingatlanügyi hatóság a termőföld más célú hasznosítását)
„k) – amennyiben mezőgazdasági vízszolgáltatás céljából veszik igénybe – mezőgazdasági vízellátást szolgáló saját 
célú vízilétesítmény létesítése és üzemeltetése,
l) csapadékvíz összegyűjtésére szolgáló tározó létesítése, üzemeltetése, bővítése,
m) kis teljesítményű erőmű építése”
(céljából engedélyezi.)

14. §  A Tfvt. 24. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Nincs helye földvédelmi bírság kiszabásának, ha a  cselekménynek az  ingatlanügyi hatóság tudomására 
jutásától számított egy év, illetve a  cselekmény elkövetésétől számított öt év eltelt. A  határidő számításakor 
a jogorvoslati eljárás időtartamát nem kell figyelembe venni.”

15. §  A Tfvt. a következő 74. §-sal egészül ki:
„74.  § (1) E  törvénynek az  agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló 
2017. évi CLXXXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv4.) megállapított 5. § (1) bekezdését, 8/C. §-át, 10. § (2) bekezdés 
b), f ) és g) pontját és 24. § (3a) bekezdését a Módtv4. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E  törvénynek a  Módtv4.-el megállapított 21.  § (3)  bekezdés m)  pontját a  Módtv4. hatálybalépésekor még 
folyamatban lévő eljárásokban, illetve a  2017. június 23. napját követően jogerőssé vált végleges más célú 
hasznosítás engedélyezéséről szóló határozatok alapján még meg nem fizetett földvédelmi járulék egésze, vagy 
meg nem fizetett része tekintetében is alkalmazni kell.”

4. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

16. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 113. § 
(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott körzeti erdőterv alapján az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó 
kérelmére induló eljárásban állapítja meg az erdőtervet.”

 (2) Az Evt. 113. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) Ha az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott körzeti erdőterv lejártáig az e törvény szerinti erdőterv nem 
kerül meghatározásra, akkor az új erdőterv véglegessé válásáig
a) a korábbi erdőterv érvényessége fennmarad, vagy
b) ha az  erdőgazdálkodó nem rendelkezett erdőtervvel, az  erdőtervet az  erdészeti hatóság az  erdőgazdálkodó 
kérelmére állapítja meg.”

 (3) Az Evt. 113. § (30) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (31) bekezdéssel egészül ki:
„(30) A  33.  § (1)–(6)  bekezdésben foglalt rendelkezéseket az  agrárium versenyképességének javítása érdekében 
egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXIII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő körzeti 
erdőtervezésekre is alkalmazni kell.
(31) Az erdészeti hatóság a módosító törvény hatálybalépését megelőzően az erdőtervekben meghatározott, illetve 
az Adattárba – a körzeti erdőtervek átvezetése, vagy más eljárás során – bejegyzett erdőgazdálkodási korlátozásokat
a) az erdőterv (13) bekezdés, a (17) bekezdés b) pontja, valamint a (30) bekezdés alapján történő kiadása során,
b) az erdőterv új erdőgazdálkodó részére történő kiadása során,
c) az erdőterv – akár kifejezetten e célból kezdeményezett – módosítása során, vagy
d) a soron következő körzeti erdőtervezés során
felülvizsgálja, és a hatályos szabályozásnak megfelelően módosítja.”

17. §  Az Evt.
a) 23.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „erdei génrezervátum” szövegrész helyébe az „erdészeti génrezervátum” 

szöveg,
b) 52. § (2) bekezdésben az „erdősítést” szövegrész helyébe az „elsőkivitelt” szöveg,
c) 82. § (6) bekezdésben a „csererdősítés” szövegrész helyébe a „csereerdősítés” szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti az Evt. 105. § (9) bekezdése.
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5. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 
módosítása

19. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Agrárkamarai tv.) 16. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az agrárkamara szolgáltatási közfeladatai keretében)
„d) országos jégkármegelőző rendszert működtet.”

20. §  Az Agrárkamarai tv. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § (1) Agrárkamarai tisztségre választható a pártoló és a tiszteletbeli tag kivételével minden agrárkamarai tag, ha 
büntetlen előéletű és vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
(2) Összeférhetetlen az agrárkamarai tisztség viselésével, ha a tag politikai pártban vezető tisztséget tölt be.
(3) Nem viselhet tisztséget az agrárkamarában, aki
a) nem választható küldöttnek;
b) Magyarországon nem rendelkezik állandó lakóhellyel.
(4) A (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok fennállása kérdésében – amennyiben az kétséges – a politikai párt 
nyilatkozata az irányadó.
(5) A tisztségviselő azonos agrárkamarai szervezeten belül egyidejűleg egy agrárkamarai tisztséget tölthet be és egy 
szavazati jog illeti meg. A területi szervezet elnöke nem lehet egyidejűleg az országos szervezet főigazgatója.
(6) Az elnökségnek, az etikai és a felügyelő bizottságnak a tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói és 
munkakörükben egymás alá- és fölérendeltjei.
(7) A  (2), (3), (5) és (6)  bekezdésben megjelölt összeférhetetlenségi ok fennállásáról az  érintett a  megválasztása 
előtt köteles nyilatkozni. Nyilatkozatában egyúttal vállalja, hogy megválasztása esetén tizenöt napon belül 
az  összeférhetetlenségi okot megszünteti. Amennyiben az  összeférhetetlenség a  választást követően 
merül fel, az  érintett az  attól számított tizenöt napon belül köteles az  összeférhetetlenséget megszüntetni. 
Az összeférhetetlenség megszüntetéséről az érintett a választására jogosult testületet haladéktalanul tájékoztatja.
(8) Ha az  érintett az  összeférhetetlenségi okot a  (7)  bekezdésben foglalt határidőn belül nem szünteti meg, 
az  összeférhetetlenség kimondásáról az  elnökség, területi szervezet tisztségviselője esetében – ide nem értve 
a területi szervezet elnökét – a területi szervezet elnöke határoz bárki kezdeményezésére vagy hivatalból.
(9) A  29.  § (1)  bekezdés a)–c) valamint e)  pontjai szerinti tisztségviselői jogviszony – amennyiben a  tisztségviselő 
lemond a díjazásról – nem minősül munkavégzésre irányuló jogviszonynak, illetve kereső foglalkozásnak.”

6. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi 
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása

21. §  A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi szervezetekről szóló 
2015. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Termékpiaci tv.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A termelő, a feldolgozó, a felvásárló, valamint a forgalmazó viszonylatában a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari 
termék ellenértékének kifizetése az  áru átvételétől számított harminc napot nem haladhatja meg, amennyiben 
a helyesen kiállított számla a feldolgozó, a felvásárló, illetve a forgalmazó részére az átvételt követő tizenöt napon 
belül átadásra kerül. Ha a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon túl bocsátják rendelkezésére, 
a termék ellenértékét a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell kifizetni.”

22. §  A Termékpiaci tv. 5. alcíme a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B. § A termelő, a feldolgozó, a felvásárló, valamint a forgalmazó viszonylatában értékesített friss, illetve gyorsan 
romló mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termék vonatkozásában a  felek között létrejött írásbeli szerződésben 
meghatározott fogyaszthatósági vagy minőség megőrzési idő leteltét követően, erre vonatkozó szerződéses 
rendelkezés hiányában a termék birtokba vételét követően minőségi kifogásnak nincs helye.”

23. § (1) A Termékpiaci tv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági igazgatási szerv részére
a) termésbecslési és állapotminősítési célból,
b) mezőgazdasági munkákról szóló jelentés készítése céljából, illetve
c) agrárgazdasági adatbázis működtetése céljából
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az e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint köteles gazdálkodásáról adatot 
szolgáltatni.”

 (2) A Termékpiaci tv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott célból szolgáltatott adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel. 
A  mezőgazdasági termelő által megadott személyes adatokat a  mezőgazdasági igazgatási szerv az  aggregált 
statisztikai adat előállítását követően törli a nyilvántartásából.
(4) A  miniszter irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézet az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjában 
meghatározott célok érdekében, a  termőföld-hasznosítással kapcsolatos egységes támogatási kérelmek adatai 
alapján előállított rétegzett mintát tartalmazó adatokat ad át a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.”

24. §  A Termékpiaci tv. a következő 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § (1) A miniszter – a kérelem és valamennyi vonatkozó dokumentum benyújtásától számított – négy hónapon 
belül dönt – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és 
az  1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i – 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
a) 16. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kritériumoknak megfelelő nemzeti minőségrendszer, valamint
b) 16.  cikk (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott kritériumoknak megfelelő önkéntes mezőgazdasági-termék 
tanúsítási rendszer
elismeréséről.
(2) Az elismerési eljárás során legfeljebb három alkalommal adható ki hiánypótlási felhívás.
(3) A  miniszter a  műszaki szabályokra és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló (EU) 2015/1535 irányelv szerinti eljárás során beérkező 
megjegyzést vagy részletes véleményt hiánypótlási felhívás keretében továbbítja a kérelmező felé.
(4) A miniszter hivatalból dönt az elismerés felfüggesztéséről vagy visszavonásáról.
(5) A  nemzeti minőségrendszer, valamint az  önkéntes mezőgazdasági-termék tanúsítási rendszer elismerésére, 
felfüggesztésére és visszavonására vonatkozó eljárás során a  függő hatályú döntésében nem kell rendelkeznie 
a kérelmezett jog gyakorlásáról, továbbá sommás eljárásnak nincs helye.”

25. §  A Termékpiaci tv. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  legalább részben az  államháztartás alrendszeréből, európai uniós forrásból vagy nemzetközi megállapodás 
alapján egyéb programból finanszírozott támogatás jogosultja részére szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó 
szaktanácsadóként csak az  a  vállalkozás – ideértve a  18.  §-nak megfelelően elismert szervezetek tagját, 
alkalmazottját, vagy a  szervezettel egyéb szaktanácsadásra irányuló jogviszonyban álló, és a  szervezet tagjai 
részére a  szervezet megbízásából tanácsadási tevékenységet végző személyt is –, illetve természetes személy 
tevékenykedhet, aki a  szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló szándékát a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:  
Szolg. törvény) szerint bejelenti. A  szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló bejelentés – a  Szolg. 
törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza a bejelentő azonosító adatait, értesítési címét, a vállalkozás 
szaktanácsadói tevékenységet végző tagjának szakirányú végzettségét, szaktanácsadói besorolását, szakterületét, 
illetve részszakterületét, valamint szakmai gyakorlatát bemutató összefoglalót.”

26. § (1) A Termékpiaci tv. 28. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„h) a  termésbecsléssel, az  állapotminősítéssel, valamint a  mezőgazdasági munkákról szóló jelentéssel kapcsolatos 
adatszolgáltatás részletes szabályait;”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) A Termékpiaci tv. 28. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„l) a nemzeti minőségrendszerek, valamint az önkéntes mezőgazdasági-termék tanúsítási rendszerek elismerésére, 
felfüggesztésére, visszavonására vonatkozó részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)
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7. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–18. § és a 21–26. § 2018. január 2-án lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2017. évi CLXXXIV. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról*

1. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 41. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) Az  ajánlatkérő előírhatja valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban nem sértheti 
a  gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A  kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattétel – központi 
beszerző szerv eljárása, valamint a  Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszeren 
keresztül lebonyolított közbeszerzési eljárás, továbbá a dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus katalógus vagy 
elektronikus árlejtés alkalmazása esetének kivételével – nem követelhető meg az ajánlattevőktől.”

2. §  A Kbt. 196. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 40. § 2018. április 15-én lép hatályba.”

3. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el.
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