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III. Kormányrendeletek

A Kormány 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

A Kormány az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § a), c) és d) pontjában és az adózás rendjéről szóló 
2017.  évi CL.  törvény 268.  § (1)  bekezdés 1–9. és 12–16.  pontjában, valamint (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Ügyintézési határidőre vonatkozó részletszabályok

1. § (1) Adóügyekben:
a) az adóhatóság hatáskör vagy illetékesség hiányában nyolc napon belül teszi át a  kérelmet és az  ügyben 

keletkezett iratokat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz;
b) az adóhatóság a hozzá érkezett megkeresést haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül továbbítja ahhoz 

a szervhez, amely a megkeresésben foglaltak teljesítésére jogosult;
c) az adóhatóság a megkeresést,

ca) ha az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell valamely eljárási cselekményt 
elvégezni, vagy ha azt az adózó jogos érdeke vagy a költségtakarékosság indokolja, tizenöt napon 
belül,

cb) egyéb esetben nyolc napon belül
 teljesíti;
d) az adóhatóság vezetője a megkeresés teljesítésére vonatkozó határidőt tizenöt nappal hosszabbíthatja meg;
e) a hiányosan benyújtott kérelem esetén az adóhatóság nyolc napon belül bocsáthat ki hiánypótlási felhívást;
f ) a kizárási ok fennállását

fa) az  adóhatóság ügyintézője haladéktalanul, de legkésőbb az  ok felmerülésétől számított öt napon 
belül köteles bejelenteni, illetve

fb) az adózó a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül jelentheti be.
 (2) A hiánypótlási felhívás kibocsátására nyitva álló határidőre vonatkozó (1)  bekezdés e)  pontjában foglalt 

rendelkezéseket a  feltételes adómegállapításra, a  szokásos piaci ár megállapítására, a  kölcsönös egyeztetésre, 
és a  fejlesztési adókedvezmény iránti bejelentés, kérelem nyilvántartásba vételére irányuló eljárásokban nem kell 
alkalmazni.

 (3) A feltételes adómegállapításra, a  szokásos piaci ár megállapítására, a  kölcsönös egyeztetésre és a  fejlesztési 
adókedvezmény iránti bejelentés, kérelem nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban indokolt esetben 
hiánypótlási felhívás több alkalommal is kiadható.

 (4) Az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a  kérelem beérkezésétől számított hat napon belül kell 
teljesíteni.

2. Az állami adó- és vámhatóság előtti képviseleti jogosultság bejelentésének és vizsgálatának 
szabályai

2. §  A nem természetes személy adózó a  rá vonatkozó jogszabályok szerint önálló képviseleti joggal rendelkező 
törvényes képviselője minden egyéb cselekmény nélkül jogosult az  adózó adóügyeinek intézésére, e  jogának 
biztosítása érdekében az állami adó- és vámhatóság hivatalból eljár.
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3. § (1) Ha a  törvényes képviselő együttes képviseleti joggal rendelkezik, – elektronikus azonosítási szolgáltatás 
igénybevételét követően – az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus felületen nyilatkozik arról, 
hogy az adóügyek intézésére mely törvényes képviselővel együtt jogosult.

 (2) Együttes törvényes képviselet esetén az  adóügyek intézése az  (1)  bekezdés alapján érintett törvényes képviselők 
jóváhagyását követően lehetséges.

4. §  A természetes személy adózó törvényes képviselője – az  e  §-ban meghatározott eltérésekkel – az  állandó 
meghatalmazottra, megbízottra irányadó szabályok szerint jelenti be képviseleti jogosultságát. A  természetes 
személy törvényes képviselője képviseleti jogosultságát saját kezű aláírásával ellátott, az állami adó- és vámhatóság 
által erre a  célra rendszeresített nyomtatványon papír alapon is benyújthatja az  állami adó- és vámhatósághoz. 
A  törvényes képviselő a  bejelentéshez csatolni köteles a  képviseleti jogosultságát igazoló eredeti okiratot, melyet 
az állami adó- és vámhatóság a bejelentés nyilvántartásba vételét követően részére haladéktalanul visszaszolgáltat 
az adózó részére.

5. §  Az állandó meghatalmazott a  hiteles elektronikus irattá alakított meghatalmazás, megbízás, vagy 
a  meghatalmazást, megbízást tartalmazó, legalább az  adózó, illetve törvényes képviselője minősített elektronikus 
aláírásával vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesített elektronikus irat 
egyidejű csatolásával – az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon jelenti be képviseleti 
jogosultságát. Az  adózó vagy törvényes képviselője az  állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus 
felületen – elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételét követően – jelenti be az állandó meghatalmazottja, 
megbízottja képviseleti jogosultságát. Az  elektronikus felületen tett bejelentést az  állandó meghatalmazottnak, 
megbízottnak az  állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus felületen – elektronikus azonosítási 
szolgáltatás igénybevételét követően – jóvá kell hagynia.

6. §  Az állami adó- és vámhatóság előtt az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett természetes személy adózó állandó 
meghatalmazottja, megbízottja – ha adóügyeit elektronikusan kívánja teljesíteni – képviseleti jogosultságát saját 
kezű aláírásával ellátott, az állami adó- és vámhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon papír alapon 
is bejelentheti az  állami adó- és vámhatósághoz. Az  állandó meghatalmazott, megbízott a  bejelentéshez csatolni 
köteles az eredeti állandó meghatalmazást, megbízást.

7. §  Az állandó meghatalmazott, megbízott a  képviseleti jogosultságának bejelentése során nyilatkozni köteles arról, 
hogy
a) a  képviseleti jogosultsága a  bejelentéskor érvényes teljes bizonyító erejű magánokiraton vagy közokiraton 

alapul,
b) természetes személyként a természetes személy adózó meghatalmazó, megbízó nevében az állami adó- és 

vámhatóság előtti képviselet ellátására személye alkalmas,
c) a  képviseleti jogosultsága az  adóigazgatási eljárásról szóló 2017.  évi CLI.  törvény (a  továbbiakban: Air.) 

17. §-ának mely jogcímén alapul,
d) a  ténylegesen az  adózó nevében eljáró képviselő mely, képviseletre jogosult jogi személy vagy egyéb 

szervezet, illetve ügyvédi iroda alkalmazottjaként, tagjaként jár el,
e) a képviseleti jogosultság – az időtartam megjelölésével – határozott vagy határozatlan időre szól,
f ) a képviseleti jogosultság mely adóügyek intézésére terjed ki, illetve
g) a képviseleti jogosultság az elektronikusan intézhető adóügyek tekintetében önálló vagy együttes.

8. §  Ugyanazon képviselt adózóra vonatkozóan a képviselő egyidejűleg csak egy képviseleti jogcímet jelenthet be. Ha 
a  képviselő egyidejűleg több jogcímen is képviselheti az  adózót, akkor a  bejelentés során olyan jogcímet köteles 
választani, mely az általa bejelentett valamennyi adóügy intézésére jogosít.

9. §  A bejelentés alapján az  állami adó- és vámhatóság az  állandó meghatalmazott, megbízott képviselő 
eljárási jogosultságát, különösen az  Air.-ben meghatározott személyi és képesítési követelmény teljesülését 
a  rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzi. Ha az  ellenőrzés alapján a  képviseleti jogosultság igazoltnak 
tekinthető, azt az  állami adó- és vámhatóság az  adóalanyok nyilvántartásának részét képező képviseleti 
nyilvántartásába bejegyzi, melyről az adózót és a képviselőt értesíti.
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10. §  Ha a  képviseleti jogosultság nem tekinthető igazoltnak, a  képviseleti jogosultság hiányáról az  adóhatóság 
az  elektronikus űrlapot benyújtó személyt értesíti, és egyidejűleg felhívja arra, hogy a  képviseleti jogosultságát 
három munkanapon belül jelentse be. Ha a  képviseleti jogosultság bejelentése három munkanapon belül nem 
történik meg, az állami adó- és vámhatóság az elektronikus űrlap benyújtását elutasítja.

11. § (1) Együttes képviseleti jogosultság esetén, a  képviselő által benyújtott elektronikus űrlap akkor tekinthető 
benyújtottnak, ha a benyújtóval együttesen eljáró képviselő – elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételét 
követően – az  állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus felületen a  benyújtást követő három 
napon belül nyilatkozik, hogy az  elektronikus űrlap benyújtását jóváhagyja. Az  állami adó- és vámhatóság 
a  jóváhagyásra váró elektronikus űrlapról az  együttes jóváhagyásra jogosult képviselőt – a  következményekre 
kiterjedően – tájékoztatja.

 (2) Ha az  elektronikus űrlap esetében három napon belül az  együttes jóváhagyás nem történik meg, az  elektronikus 
űrlap feldolgozását az állami adó- és vámhatóság elutasítja. A jóváhagyás hiánya miatti elutasításról az adóhatóság 
az adózót, továbbá valamennyi, az adott elektronikus űrlap benyújtására, illetve jóváhagyására jogosult képviselőt 
értesíti elektronikus tárhely útján.

12. §  Az adózó, illetve törvényes képviselője, valamint az állandó meghatalmazott, megbízott számára a nyilvántartásba 
vett képviseleti jogosultság valamennyi adata lekérdezhető az  állami adó- és vámhatóság által működtetett 
elektronikus felületen.

13. §  Ha az  első bejelentést követően a  képviseleti jogosultság tartalmában vagy a  képviseleti jogosultság terjedelmét 
nem érintő bejelentett adatokban változás következett be, azt – az  első bejelentésre irányadó szabályok szerint  – 
a bejelentéskor meglévő valamennyi jogosultságra és érvényes adatra kiterjedően kell bejelenteni.

14. §  Ha az  állandó meghatalmazáson, megbízáson alapuló képviseleti jogosultság határozott időre szól és 
az  harminc napnál hosszabb, a  határozott idő lejártát megelőző nyolcadik napon az  állami adó- és vámhatóság 
a  képviseleti jogosultság határozott idő leteltét követő naptól beálló érvénytelenségéről az  adózót és az  állandó 
meghatalmazottat, megbízottat előzetesen értesíti.

15. §  Az állandó meghatalmazott, megbízott, illetve az  adózó vagy törvényes képviselője a  bejelentett képviseleti 
jogosultság megszűnését – az  első bejelentésre irányadó szabályok szerint – haladéktalanul köteles bejelenteni 
az állami adó- és vámhatósághoz. Az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásból való törlésről az adózót, illetve 
az állandó meghatalmazottat, megbízottat értesíti.

3. A változásbejelentésre vonatkozó részletszabályok

16. § (1) Az adókötelezettséget érintő változás különösen
a) az adózás rendjéről szóló 2017.  évi Cl.  törvény (a  továbbiakban: Art.) 1.  mellékletében felsorolt adatok 

változása,
b) a cégbejegyzésre nem kötelezett adózó végelszámolása kezdetének és befejezésének időpontja,
c) cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személy, egyéb szervezet végelszámolás nélküli megszűnése esetén 

a jogutód nélküli megszűnésről szóló döntés,
d) az egyszerűsített végelszámolás megindulása, valamint annak megszüntetése és a  cég működésének 

továbbfolytatása,
e) az adóköteles tevékenység vagy a jogi személy, egyéb szervezet megszűnése.

 (2) A cég, a  bíróság által nyilvántartandó jogi személy létesítő okiratában nem szereplő, de ténylegesen végzett 
tevékenység esetén a  tevékenység megkezdését, illetve a  bejelentett vagy bejelenteni elmulasztott tevékenység 
megszűnését követő tizenöt napon belül tesz bejelentést.

 (3) Akit törvényben meghatározott értékhatár elérése esetén terhel adókötelezettség, a  bejelentést az  értékhatár 
elérését követő tizenöt napon belül kell megtennie az adóhatósághoz.

 (4) Az adózó az adókötelezettséget érintő változás szabályai szerint jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz
a) a tényleges üzletvezetés helye áthelyezésének időpontját és az  érintett másik államot, ha a  tényleges 

üzletvezetésének helyét Magyarország területéről másik állam területére helyezi át,



38594 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 230. szám 

b) a kapcsolt vállalkozásnak minősülő másik személy nevét (elnevezését), székhelyét (telephelyét) és 
adóazonosító számát az első szerződéskötésüket követő tizenöt napon belül, valamint a kapcsolt vállalkozási 
viszony megszűnését a megszűnést követő tizenöt napon belül.

 (5) Ha az  Art. 1.  melléklet 17.  pont 17.1. és 17.2.  alpontjában említett adózó, és a  bíróság által nyilvántartandó jogi 
személy adataiban bekövetkezett változás az  adózó adószámának megváltozását eredményezi, az  állami adó- és 
vámhatóság a  megváltozott adószámról az  adózóval egyidejűleg értesíti a  cégbíróságot, az  egyéni vállalkozói 
tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóságot és az  egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervet 
valamint bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bíróságot.

 (6) Az Art. 1.  melléklet 17.  pont 17.1. és 17.2.  alpontjában említett adózó a  cégbírósághoz, az  egyéni vállalkozói 
tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz, a  bíróság által nyilvántartandó jogi személy 
a bírósághoz teljesített bejelentéssel tesz eleget az állami adó- és vámhatósághoz teljesítendő változásbejelentési 
kötelezettségének azon adókötelezettséget érintő adatai tekintetében, amelyeknek változásáról a  cégbíróság, 
az  egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv, bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében 
a  bíróság külön jogszabály alapján az  állami adó- és vámhatóságot értesíti. Az  Art. 1.  melléklet 17.  pont 17.1. és 
17.2. alpontjában említett adózó, valamint a bíróság által nyilvántartandó jogi személy a főtevékenység változását 
a  változást követő tizenöt napon belül az  állami adó- és vámhatósághoz jelenti be a  gazdasági tevékenységek 
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a  3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint 
egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló az Európai Parlament és 
a Tanács 2006. december 20-i 1893/2006/EK rendelet szerint.

 (7) A változásbejelentési kötelezettség azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, 
úgy is teljesíthető, hogy az  adatváltozásról a  közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle az  adózó kéri  – 
az Art. 44. §-ban meghatározott határidőben értesíti az állami adó- és vámhatóságot.

 (8) Az egyéni vállalkozó adózó az  egyéni vállalkozók nyilvántartásában nem szereplő, az  Art. 1.  melléklete szerinti 
adatainak változását az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság útján is bejelentheti 
az állami adó- és vámhatósághoz.

 (9) A  helyi önkormányzat foglalkoztató adózó esetében az  állami adó- és vámhatóság a  Kincstár által átadott adatok 
alapján veszi nyilvántartásba az állandó meghatalmazottként eljáró képviselő adatait és a képviseleti jogosultsága 
terjedelmét. E bekezdés alkalmazásában a képviseleti adatok és jogosultságok nyilvántartásba vételéhez szükséges 
adatokat a  Kincstár – az  állami adóhatósággal egyeztetett módon és időpontban – elektronikus formában 
átadja az  állami adóhatóság részére. Az  adatátadás tartalmazza a  képviselőként eljáró állandó meghatalmazott 
hozzájárulása alapján a nevét, adóazonosító jelét, képviseleti jogosultsága kezdő időpontját, terjedelmét, az általa 
képviselt adózó elnevezését, adószámát, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat.

4. Az adószám törléséhez kapcsolódó részletszabályok

17. § (1) Az adószám törléséről hozott határozat elleni fellebbezés esetén a  felettes szerv a  fellebbezésről az  iratok hozzá 
történő megérkezését követő tizenöt napon belül dönt.

 (2) Ha cégbírósági bejegyzésre kötelezett adózó esetében a  törlés elrendelésére az  Art. 246.  §-a alapján került sor, 
az  állami adó- és vámhatóság a  határozat véglegessé válásának megállapítását követő napon a  cégbíróság 
elektronikus úton történő értesítésével kezdeményezi az adószám törléssel érintett adózó megszüntetésére irányuló 
eljárást, kivéve, ha az adózó kényszertörlés alatt áll.

 (3) Az adószámnak az  Art. 246.  §-a szerinti törlése esetén, az  egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adózók 
esetében az  állami adó- és vámhatóság a  véglegessé válás megállapítását követő napon megkeresi az  egyéni 
vállalkozók nyilvántartását vezető szervet a törlés tényének és időpontjának az egyéni vállalkozók nyilvántartásába 
való bejegyzése érdekében, más, cégbírósági bejegyzésre nem kötelezett adózó esetében a  törlésről értesíti 
az adózó nyilvántartását vezető egyéb szervet.

 (4) Az állami adó- és vámhatóság az  Art. 246.  § (1)  bekezdés c)–e)  pontjában meghatározott esetekben az  adószám 
törlését elrendelő határozatot hirdetményi úton közli az adózóval.

5. Az adóbevallás kijavítása és kiegészítése

18. § (1) Az adóbevallás helyességét az  Art. 47.  §-ában foglalt esetben az  adóhatóság megvizsgálja, a  számítási hibát és 
más hasonló elírást kijavítja, és ha a kijavítás az adófizetési kötelezettség vagy az adó-visszatérítés összegét érinti, 
az adózót a kijavítástól számított harminc napon belül értesíti.
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 (2) Ha az adózó a kijavítással nem ért egyet, az értesítés kézhezvételét követő tizenöt napon belül egyeztetés végett 
az  adóhatósághoz fordulhat. Eredménytelen egyeztetés esetén az  adóhatóság az  eljárást megindítja, és az  adót 
határozattal állapítja meg. A bevallás kijavítása nem minősül ellenőrzésnek, az ennek során hozott határozat nem 
minősül utólagos adómegállapításnak.

 (3) Az eredményes egyeztetésig, illetve a határozat véglegessé válásáig a visszatérítendő adót a kijavított összeg szerint 
kell kiutalni.

 (4) Ha a kijavítás alapján az adózót a bevallottnál kisebb fizetési kötelezettség terheli, az adóhatóság az adóbefizetés 
igazolását követően az adózó kérelmére a javára mutatkozó összeget harminc napon belül visszatéríti, illetve ha azt 
nem fizették be, az adózónak a kijavított összeget kell megfizetnie.

 (5) Ha a kijavítás miatt az adózót további befizetés terheli, és az adózó a kijavítással
a) egyetért, az adót harminc napon belül kell megfizetnie,
b) nem ért egyet, a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

 (6) Ha az  adóbevallás (költségvetési támogatásigénylés) az  adózó közreműködése nélkül nem javítható ki, vagy 
az  adózó fennálló adótartozásáról, köztartozásáról a  nyilatkozattételt vagy jogszabályban előírt igazolások 
benyújtásának kötelezettségét elmulasztotta, továbbá az adóbevallásából, nyilatkozatából olyan adatok hiányoznak, 
amelyek az  adóhatóság nyilvántartásában sem szerepelnek, az  adózót az  adóhatóság tizenöt napon belül 
– megfelelő határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel.

 (7) Az adó megállapításához való jog elévülési idején belül az  adózó is kezdeményezheti az  adóbevallás kijavítását, 
ha a bevallás – adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét nem érintő – hibáját észleli.

 (8) Ha az  adózó bevallásában nyilatkozik arról, hogy nem választja adóalapként a  személyi jövedelemadóról szóló 
törvény szerinti jövedelem-(nyereség-)minimumot, köteles az  adóbevallásához mellékelni az  állami adó- és 
vámhatóság által rendszeresített bevallást kiegészítő nyomtatványt. A  nyomtatvány a  jogkövetkezmények 
szempontjából bevallásnak minősül.

 (9) Ha az adózó a bevallás önellenőrzése következtében jogosulttá válik arra, hogy a jövedelem-(nyereség-)minimumra 
vonatkozó szabályozás alapján nyilatkozatot tegyen, és ezt választja, az  önellenőrzési lap mellékleteként köteles 
a bevallás kiegészítő nyilatkozat megtételére szolgáló nyomtatványt kitölteni és benyújtani.

6. Felvétel a köztartozásmentes adózói adatbázisba

19. § (1) Az állami adó- és vámhatóság az  adózó erre irányuló kérelme alapján, a  kérelem benyújtásának hónapját követő 
hónap tizedik napján felveszi az  adózót a  köztartozásmentes adózói adatbázisba, ha vizsgálata alapján az  adózó 
a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez az Art.-ben előírt feltételeket teljesíti. Az adózó külön 
nyilatkozik arról, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázis közzétételét megelőző hónap utolsó napjáig esedékes 
bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz vagy eleget tett. A  kérelem teljesítésének 
a  köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel minősül. A  kérelem kizárólag elektronikus úton 
nyújtható be.

 (2) Ha az  adózó a  kérelem benyújtása hónapjának utolsó napján a  köztartozásmentes adózói adatbázisba történő 
felvételhez előírt valamely feltételnek nem felel meg, az  állami adó- és vámhatóság az  adózót tíz napos határidő 
tűzésével hiánypótlásra hívja fel, amely határidő eredménytelen elteltét követően a kérelmet elutasító határozatot 
hoz. A  hiánypótlási felhívásban, illetve az  elsőfokú határozatban fel kell tüntetni azt is, hogy az  adózó mely 
feltételeknek – ideértve a tartozások összegszerűségét is – nem felelt meg. Ha az adózó a kitűzött határidőn belül 
a hiánypótlási felhívásban megjelölt feltételeknek eleget tesz, az állami adó- és vámhatóság az adózót a feltételek 
teljesítésének hónapját követő hónap tizedik napjáig a köztartozásmentes adózói adatbázisba felveszi.

 (3) A határozat elleni jogorvoslatra a  nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatos jogorvoslati szabályok irányadók, 
azzal, hogy a  fellebbezés iránti kérelmet az  elsőfokú határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül kell 
előterjeszteni, illetve azt az állami adó- és vámhatóság nyolc napon belül bírálja el.

 (4) Az állami adó- és vámhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázis adatait minden hónap tizedik napján frissíti. 
Ha a  köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt követően az  adózó a  feltételek bármelyikének nem 
felel meg, az állami adó- és vámhatóság az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisból törli, amelyről az adózót 
értesíti. Ezt követően a  köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel a  kérelem ismételt benyújtásával 
kérhető.

 (5) A köztartozásmentes adózói adatbázisból történő, (4) bekezdés szerinti törléssel kapcsolatos észrevétel az értesítés 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül terjeszthető elő. Az  észrevételben foglaltakat az  állami adó- és 
vámhatóság nyolc napon belül kivizsgálja. Ha az  adózó az  észrevételben foglaltak alapján a  köztartozásmentes 
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adózói adatbázisba történő felvétel feltételeinek megfelel, az  állami adó- és vámhatóság a  köztartozásmentes 
adózói adatbázisba felveszi. Ha az adózó a felvétel feltételeinek nem felel meg, vagy észrevétele elkésett, az állami 
adó- és vámhatóság elutasító határozatot hoz. A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel a kérelem 
ismételt benyújtásával kérhető.

7. Az adófizetés módja, időpontja

20. § (1) A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő 
átutalással köteles teljesíteni.

 (2) A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő 
átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

 (3) Az adózó – pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül – az állami adó- és vámhatóság felé fennálló 
fizetési kötelezettségét az 59. § szerint elektronikus fizetéssel is teljesítheti.

 (4) Olyan külföldi pénznem esetében, amelynek nincs a  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) által közzétett 
forintban megadott árfolyama, az  MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell figyelembe venni. 
Az átváltás költsége a külföldi illetőségű adózót terheli.

21. § (1) Az adó megfizetésének időpontja:
a) átutalással történő fizetés esetén az  a  nap, amikor az  adóval az  adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési 

számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte,
b) pénztárba történő fizetés esetén az a nap, amikor az adót a pénzforgalmi szolgáltató vagy – ha jogszabály 

lehetővé teszi – az adóhatóság pénztárába befizették,
c) készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén az a nap, amikor az adót postára adták,
d) elektronikus fizetés esetén az 59. §-ban meghatározott időpont.

 (2) Minden más esetben az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az adóhatóság számláján, önkormányzati 
adóhatóság esetén a helyi önkormányzat számláján a befizetést jóváírják.

8. Az egyenlegértesítő

22. § (1) Ha az  adószámla ötezer forintot meghaladó összegű tartozást vagy túlfizetést mutat, az  adóhatóság az  adózó 
adószámlájának adónemenkénti egyenlegéről, valamint annak részletezéséről és a  tartozásai után felszámított 
késedelmi pótlékról az adózó részére október 31-ig értesítést ad ki.

 (2) Az  állami adó- és vámhatóság az  adózó adószámlájának egyenlegéről, a  tartozásai után felszámított késedelmi 
pótlékról, valamint a  közösségi vámjog szerinti késedelmi kamatról nem értesíti azt az  adózót, aki (amely) 
bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint 
elektronikusan nyújtotta be a  bevallását. Ezen adózóknak az  állami adó- és vámhatóság az  értesítési feltételek 
fennállása esetén elektronikus tájékoztatást küld az  adószámla és a  felszámított késedelmi pótlék elektronikus 
elérhetőségéről.

9. Bizonylat és igazolás kiállítása kifizetésről

23. § (1) A kifizető és a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a természetes 
személynek a  kifizetőtől, illetve a  munkáltatótól származó bevételének teljes összege és jogcíme, az  adóelőleg, 
az adó, a  járulék, valamint a kifizetőt és a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó alapjául szolgáló összeg, 
illetve a kifizetőt, munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint a levont adóelőleg, adó, járulék összege. 
A munkáltató a kifizetést követően a kiadott bizonylaton feltünteti az adóelőleg megállapításakor figyelembe vett 
családi kedvezmény összegét. E  rendelkezést kell alkalmazni az  adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő 
társadalombiztosítási kifizetőhelyre is. A  munkáltató, a  kifizető és az  adóköteles társadalombiztosítási ellátást 
teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhely a természetes személynek – a vállalkozó részére e minőségében teljesített 
kifizetések kivételével – az  előzőekben említettekről, továbbá a  kifizetéskor figyelembe vett bevételcsökkentő 
tételekről, valamint az adót, adóelőleget csökkentő tételekről az elszámolási évet követő év január 31-éig összesített 
igazolást ad.
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 (2) A természetes személy adózó a vele együtt élő házastársát, élettársát megillető, de az említettek általa igénybe nem 
vehető családi kedvezményt
a) az adóbevallásában, vagy
b) önellenőrzéssel
veheti igénybe.

 (3) A társadalombiztosítási szerv az  általa kifizetett adóköteles társadalombiztosítási ellátás teljes összegéről, 
a kifizetett összegről és a  levont adóelőlegről a természetes személy részére, naptári éven belül az ellátási időszak 
végén (az utolsó kifizetéskor), teljes naptári évet lefedő ellátási időszak esetén a naptári évet követő január hónap 
31. napjáig ad igazolást.

 (4) Az olyan igazolást, amelynek alapján az  adózó a  bevételét, az  adóalapját vagy az  adóját csökkentheti, 
a  kedvezményre való jogosultság keletkezésének időpontjában, de legkésőbb az  adóévet követő év 
február hónap 15. napjáig kell kiadni.

 (5) Ha a  természetes személy munkaviszonya év közben megszűnik, a  munkáltató az  adóévben általa kifizetett 
jövedelemről és a  levont adóelőlegekről szóló bizonylatot (igazolást, adatlapot) a  munkaviszony megszűnésének 
időpontjában köteles a természetes személy részére kiadni. Az igazolásnak tartalmaznia kell az adóéven belüli előző 
munkáltató, munkáltatók által közölt adatokat is.

 (6) Az igazolást az  (5)  bekezdés szerint kell kiadni a  természetes személy nyugdíjazása vagy halála esetén is. 
A  természetes személy halála esetén az  igazolást a  vele közös háztartásban élt hozzátartozója, ennek hiányában 
örököse részére kell kiadni.

 (7) A kifizető, a  munkáltató a  természetes személynek kifizetett összegekről, a  levont, illetve megállapított adóról 
a könyvvezetésre vonatkozó szabályok szerint nyilvántartást köteles vezetni.

 (8) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének a megállapítására alkalmas 
nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad.

 (9) A kifizető olyan bizonylatot (igazolást) állít ki az osztalékban részesülő személy részére, amely tartalmazza a kifizető 
és a  bevételt, jövedelmet szerző nevét (elnevezését), adóazonosító számát, székhelyét (telephelyét), lakóhelyét, 
a  kifizetés jogcímét, az  osztalék kifizetésének évét, a  bizonylat (igazolás) kiállításának időpontját, az  adó alapját 
és a megállapított adó összegét. Osztalékelőleg fizetése esetén, illetve ha az osztalékadót a kifizető nem vonta le, 
adó-visszatérítésre jogosító igazolás nem állítható ki.

10. Az adóhatósági igazolások kiállítása

24. § (1) Az általános adóigazolás tartalmazza az  adózónak az  igazolás kiadásának napján vagy az  igazolás kiadása iránti 
kérelemben megjelölt napon
a) az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy az  állami adó- és vámhatóságnál fennálló tartozását vagy 

annak hiányát
b) a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozást,
c) a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség 

elmulasztását, ide nem értve azt, ha az  adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a  mulasztást feltárta, és 
az adózó a végleges megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette,

d) a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat.
 (2) A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az  adózónak az  igazolás kiállításának napján vagy az  igazolás iránti 

kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra 
átadott köztartozása nincs.

 (3) Ha jogszabály adóigazolás benyújtását írja elő, e  kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az  állami adó- és 
vámhatóság az adózót az adóigazolás benyújtását előíró jogszabályban meghatározott határidő utolsó napján vagy 
határnapon, egyéb esetekben a kérelem benyújtásakor a köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartja.

 (4) A köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás tartalmazza az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás 
kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az  Art. 260.  § a)–f )  pontjában előírt feltételeknek való megfelelést. 
A kiadott igazolás adóigazolásnak minősül.

 (5) A jövedelemigazolás a  kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelően adóévenként tartalmazza az  adózó 
által bevallott, illetve a  munkáltatói, utólagos adómegállapítás, valamint a  soron kívüli adómegállapítás 
útján megállapított, összevontan és elkülönülten adózó jövedelmet, valamint a  jövedelem után keletkező 
személyi jövedelemadó, a  különadóalap után a  különadó, illetve az  egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
(a  továbbiakban: ekho) szerint adózott bevétel összegét és az  ekho-fizetési kötelezettséget. Arra az  adóévre 
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vonatkozóan, amelyben az adózó adónyilatkozatot nyújtott be, a jövedelemigazolás a családi kedvezménnyel nem 
csökkentett összevont adóalap és valamennyi bevallási kötelezettséggel járó külön adózó jövedelem együttes 
összegét, valamint az adózó személyi jövedelemadó-kötelezettségét tartalmazza.

 (6) Ha az  adózó az  egyszerűsített vállalkozói adó (a  továbbiakban: eva) alanya, a  jövedelemigazolás adóévenként 
tartalmazza az  eva-alanyiság körében megszerzett összes bevételt és az  ezután megállapított egyszerűsített 
vállalkozói adót, egyebekben az eva-alapot nem képező jövedelemről (bevételről) az egyébként irányadó szabályok 
szerint állítja ki az állami adó- és vámhatóság a jövedelemigazolást.

 (7) Az adózó adóalapja és adója utólagos, illetve soron kívüli adómegállapítás keretében történt megállapításának 
kivételével jövedelemigazolás nem adható ki, ha az adózó személyi jövedelemadóról vagy egyszerűsített vállalkozói 
adóról nem nyújtott be bevallást, nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói adómegállapítást.

 (8) Az állami adó- és vámhatóság a  belföldi illetőségről a  személyi jövedelemadóról szóló törvénynek a  belföldi 
illetőségű természetes személyre, valamint a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló törvénynek a  belföldi 
illetőségű adózóra vonatkozó rendelkezései alapján illetőségigazolást állít ki a  kiállítás napján fennálló állapotnak 
megfelelően. Az  illetőségigazolás tartalmazza a  természetes személy nevét, állandó vagy ideiglenes lakóhelyét, 
ennek hiányában tartózkodási helyét, adóazonosító jelét, illetve az egyéni vállalkozó, jogi személy, egyéb szervezet 
nevét (elnevezését), székhelyét, valamint adószámát.

 (9) Az adóhatóság az adó- és a jövedelemigazolást magyar, az illetőségigazolást magyar és angol nyelven állítja ki.
 (10) Az adóhatóság az  adóhatósági igazolást a  külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatványon is kiállítja, ha 

a  kérelmező a  nyomtatványhoz csatolja annak magyar nyelvű szakfordítását. Nincs szükség szakfordításra, ha 
a  nyomtatvány angol nyelvű, vagy ha a  két- vagy többnyelvű nyomtatvány teljes körű angol nyelvű szöveget is 
tartalmaz.

 (11) Az adóhatósági igazolás kiadásának elektronikus úton történő kezdeményezése esetén az  állami adó- 
és vámhatóság − az  adózó vagy képviselője választása szerint – az  eljárást lezáró döntését papír alapon 
vagy elektronikusan állítja ki. Az  állami adó- és vámhatóság az  illetőségigazolás kiadását és a  papír alapon 
kezdeményezett adóhatósági igazolás kiadása iránti kérelmet papír alapon teljesíti.

 (12) A kiadott adóhatósági igazoláson az  állami adó- és vámhatóság véletlenszám-generátor használatával képzett, 
legalább huszonnégy karakteres azonosítót helyez el, amelynek segítségével az adózó, a képviselője és az igazolás 
felhasználója – elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételét követően – az  állami adó- és vámhatóság 
honlapján a kiadott igazolást megtekintheti, letöltheti.

11. A Rehabilitációs kártya kiállítására vonatkozó részletszabályok

25. § (1) A törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő természetes személyek foglalkoztatása esetére 
a  foglalkoztatót megillető adókedvezmény igénybevételéhez szükséges, jogosultságot igazoló kártyát 
(a továbbiakban: Rehabilitációs kártya) az állami adó- és vámhatóság a természetes személy kérelmére a pályakezdő 
fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően 
munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az  ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló törvényben 
meghatározott eljárásban állítja ki.

 (2) Az adóigazolványt kiegészítő kártya a következő adatokat tartalmazza:
a) a kártya tulajdonosának természetes személyazonosító adatai;
b) a kártyatulajdonos adóazonosító jele;
c) a kiállítás kelte;
d) az érvényesség időtartama, amely Rehabilitációs kártya esetén a kártya érvényességének kezdő időpontjától 

a kártya visszavonásáig terjedő időszak.
 (3) Az állami adó- és vámhatóság a  Rehabilitációs kártya kiállításáig a  kártya helyettesítése céljából igazolást 

állít ki, amely tartalmazza a  (2)  bekezdés szerinti adatokat. Ahol jogszabály Rehabilitációs kártyát említ, azon 
a Rehabilitációs kártyát helyettesítő igazolást is érteni kell.

12. A hirdetményi közlés

26. § (1) A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha azt törvény vagy kormányrendelet előírja.
 (2) A hirdetmény tartalmazza

a) a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napját,
b) az eljáró adóhatóság megnevezését,
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c) az ügy számát és tárgyát,
d) az adózó nevét és adóazonosító számát, továbbá
e) azt a  figyelemfelhívást, hogy az  adóhatóság az  ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba 

ütközött, ezért az adózó vagy képviselője a döntést az adóhatóságnál átveheti.
 (3) A hirdetményt az adóhatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

13. Az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványok, meghatározott adatformátum

27. § (1) Az állami adó- és vámhatóság meghatározza és közzéteszi a  rendszeresített nyomtatványok tartalmát és 
formáját, gondoskodik arról, hogy azok az  adózók számára megfelelő időben, könnyen elérhető helyen álljanak 
rendelkezésre. A  bevallási és adatszolgáltatási nyomtatványokat – ideértve az  adóhatóság honlapján közzétett 
informatikai alkalmazásokat – a  benyújtásukra előírt határidőt megelőzően legalább harminc nappal kell 
közzétenni, kivéve, ha időközben a  nyomtatványok, illetve az  informatikai alkalmazások változtatását igénylő 
jogszabály-módosítás kihirdetésére került sor.

 (2) Az adóhatóság az  internetes honlapján folyamatosan közzéteszi azt az  adatformátumot, amelyben az  adóalany 
az  ellenőrzés során az  elektronikus adathordozón tárolt adatokat rendelkezésre bocsátja. Ha az  adatformátum 
megváltozik, az  adóhatóság köteles a  változást megelőzően legalább harminc nappal az  új adatformátumot 
közzétenni. Az  önkormányzati adóhatóság az  adatformátum megváltozását az  önkormányzat hivatalos lapjában, 
honlapján, azok hiányában a helyben szokásos módon is közzéteszi.

II. FEJEZET 
AZ ADÓFIZETÉSI BIZTOSÍTÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, TELJESÍTÉSÉRE ÉS VISSZAFIZETÉSÉRE,  
ILLETVE FELSZABADÍTÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOKRÓL

14. Általános rendelkezések

28. §  E fejezet hatálya kiterjed
a) az adófizetési biztosíték megállapításával, teljesítésével, visszafizetésével, illetve felszabadításával 

kapcsolatos szabályokra;
b) pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az  adófizetési biztosíték 

letételeként elfogadható garancialevéllel kapcsolatos szabályokra.

29. §  E fejezet alkalmazásában
1. átutalás: a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél 

fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik;
2. banki munkanap: az a nap, amelyen az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója fizetési művelet teljesítése céljából 

nyitva tart;
3. banki munkanap záró időpontja: a  pénzforgalmi szolgáltató által meghatározott azon időpont, ameddig 

a fizetési megbízást befogadja;
4. fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési 

művelet teljesítésére adott megbízása;
5. garantőr: az  MNB nyilvántartásában szereplő, vagy az  Európai Unió más tagállamában honos, bejegyzett 

pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás;
6. rendelkezésre tartás: az adótartozás megfizetésének folyamatos és teljes összegű biztosítása.

15. Az adófizetési biztosíték megállapítása

30. §  Az adófizetési biztosíték megállapítását akkor alapozza meg több tényállás, ha az adófizetési biztosíték előírásának 
oka
a) az adószám megállapítását kezdeményező adózó több, az  Art. 26.  § (2)  bekezdése szerinti tagja vagy 

részvényese esetében egy időben fennáll;
b) az adószám megállapítását kezdeményező adózó valamely, az  Art. 26.  § (2)  bekezdése szerinti tagja 

vagy részvényes vonatkozásában megállapítható, hogy egy időben több, az  adószám megállapítását 
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kezdeményező adózótól eltérő olyan adózó volt vezető tisztségviselője, cégvezetője, tagja vagy részvényese 
volt, amely megfelel az Art. 26. § (2) bekezdésében foglaltaknak.

31. §  Az adófizetési biztosítékot az  állami adó- és vámhatóságnak elő kell írnia, ha az  Art. 26.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott valamely ok fennáll
a) az adószám megállapítására irányuló kérelem benyújtásának napján, vagy
b) az Art. 27. § (1) bekezdésében meghatározott személyi változás cégjegyzékbe történő bejegyzésének napján.

32. §  Az Art. 26.  § (2)  bekezdésében előírt feltétel esetében az  adótartozás adófizetési biztosíték alóli mentesülést 
eredményező megtérülésének legkésőbbi figyelembe vehető időpontja az  adózó adószámának megállapítását 
megelőző adóregisztrációs eljárás kezdetének napja, az  Art. 27.  § (1)  bekezdése alapján lefolytatott eljárás esetén 
a személyi változásról történt tudomásszerzést követően elvégzett vizsgálat kezdetének napja.

33. §  Az Art. 27.  § (1)  bekezdése alapján lefolytatott eljárás során az  Art. 26.  § (2)  bekezdése szerinti, az  adótartozással 
jogutód nélkül megszűnt cég megszűnésének időpontjára vonatkozó ötéves időtartam tekintetében a  személyi 
változás cégjegyzékbe történő bejegyzésének napját megelőző ötéves időtartamot kell figyelembe venni.

16. Az adófizetési biztosíték nyújtása

34. §  Az adófizetési biztosíték összege teljesíthető
a) elkülönített letéti számlára történő egyösszegű befizetéssel, és
b) pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az  állami adó- és 

vámhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján.

35. §  Az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba veszi az  Art. 26.  § (5)  bekezdésének, valamint a  38.  § szerinti 
feltételeknek megfelelő garanciát, illetve az  elkülönített letéti számlára megfizetett adófizetési biztosítékot. 
A  letétbe helyezett összeg és a  garancia kiegészíti egymást, az  elkülönített letéti számlára befizetett összegnek 
és a  garanciában szereplő összegnek együttesen el kell érnie az  Art. 26.  § (2)  bekezdése alapján megállapított és 
határozatban közölt mértéket.

36. §  Ha az adózó az adófizetési biztosíték összegét az elkülönített letéti számlára történő átutalással teljesíti, úgy a banki 
munkanap záró időpontjáig benyújtott fizetési megbízásban szereplő összeget a fizetési megbízás teljesítése esetén 
az állami adó- és vámhatóság legkésőbb a következő banki munkanapon figyelembe veszi. Ha az adózó a fizetési 
megbízáson a  megbízás banki munkanapjától eltérő időpontot jelöl meg teljesítési dátumként, úgy a  fizetési 
megbízás teljesítése esetén a  fizetési megbízásban szereplő összeget az  állami adó- és vámhatóság a  megjelölt 
napot követő banki munkanapon veszi figyelembe.

37. §  Az adófizetési biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, amikor az  előírt 
adófizetési biztosíték összegét az  Art. 26.  § (5)  bekezdésében előírtaknak megfelelően az  ott megjelölt határidő 
leteltéig az  elkülönített letéti számlán jóváírták, vagy ha az  adófizetési biztosíték összege garancia útján kerül 
biztosításra, amikor a  garanciát az  állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba vette, de legkorábban a  garancia 
érvényességének kezdetétől.

17. A garancia formájában nyújtott adófizetési biztosíték

38. § (1) Az állami adó- és vámhatóság csak olyan garanciát fogad el, amelynél a  garantőr a  garanciáról szóló okirat 
kiállításának időpontjában
a) nem áll csőd-, felszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt,
b) tevékenységét felügyeleti szerve nem függesztette fel,
c) érvényes engedéllyel rendelkezik garancia vállalására, és
d) nem áll végrehajtási eljárás alatt.

 (2) Az (1)  bekezdés b)–c)  pontjában rögzített feltételek fennállását az  adózó a  garantőr által kiállított nyilatkozattal 
igazolja.
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 (3) A garancia
a) meghatározott összegre szól, ezen összeg szerepel az okiraton,
b) meghatározott határnapig, de legalább az  állami adó- és vámhatósághoz történő benyújtás napjától 

számított tizenkét hónapig érvényes, az okirat tartalmazza az érvényesség kezdő és végső időpontját,
c) eredeti garancia, és amelyben a  garantőr arra vállal kötelezettséget, hogy az  állami adó- és vámhatóság 

igénybejelentése alapján, feltétel nélkül – a  banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de 
legfeljebb 3 banki napon belül – az  igénybejelentésben megjelölt, a Magyar Államkincstár által létrehozott 
központosított beszedési számlára megfizeti a megbízója Art. 26. § (7) bekezdése szerinti tartozását,

d) a fizetési igény bejelentésére az állami adó- és vámhatóságot kizárólagos kedvezményezettként jelöli meg,
e) az érvényesség idején belül visszavonhatatlan vagy kizárólag az állami adó- és vámhatóság jóváhagyásával 

visszavonható és
f ) tartalmazza a  garanciát nyújtó garantőr megnevezését, bankszámlaszámát, valamint a  megbízó nevét, 

székhelycímét, fizetési számlaszámát, adószámát.
 (4) Ha a  (3) bekezdés a) pontja szerinti összeg forinttól eltérő pénznemben megadott pénzügyi adat, forintra történő 

átszámítása a  tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon történik. Olyan 
külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az  MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az  MNB által közzétett, 
euróban megadott árfolyamon kell forintra átszámítani.

 (5) Nem fogadható el a  garancia, ha a  garanciát nyújtó hitelintézettel szemben a  hitelintézetekről és a  pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 189. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor.

 (6) A nem magyar nyelven kiállított garancia kizárólag hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.
 (7) Ha a  garancia érvényességi ideje alatt a  garantőr szervezet az  (1) és (3)  bekezdésben felsorolt feltételeknek már 

nem tesz eleget, vagy az  állami adó- és vámhatóság részben vagy egészben beváltotta a  garanciát, az  adózó új, 
a feltételeknek megfelelő garancia benyújtására, vagy az elkülönített letéti számlára történő befizetésre köteles.

 (8) Ha az  állami adó- és vámhatóság tudomást szerez a  garantőr szervezettel kapcsolatos feltételek hiányáról, 
elektronikus úton értesíti az  adózót és egyidejűleg felszólítja arra, hogy nyolc napon belül nyújtson be igazolást 
arról, hogy a  feltételeknek megfelelő garantőrnél kezdeményezte a  garanciaszerződés megkötését, mely eljárás 
folyamatban van, vagy nyolc napon belül egészítse ki az  adófizetési biztosíték összegét az  elkülönített letéti 
számlára történő befizetéssel.

 (9) Ha az adózó a  (8) bekezdésben foglaltakat nem teljesíti, az állami adó- és vámhatóság az Art. 26. § (6) bekezdése 
szerint jár el.

18. Az adófizetési biztosíték rendelkezésre tartásának időtartama

39. §  Az adófizetési biztosíték rendelkezésre tartásának tizenkét hónapos időtartama az Art. 26. § (9) bekezdése alapján 
az adófizetési biztosíték hiánytalan teljesítésének napját követő napon kezdődik.

19. Az adófizetési biztosíték lekérdezhetősége

40. §  Az adófizetési biztosíték nyújtására kötelezett adózók számára az  állami adó- és vámhatóság az  elektronikus 
azonosítási szolgáltatáson és a  tárhelyen keresztül, elektronikus úton elérhető felületet biztosít, ahol az  adózók, 
az  adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja az  adófizetési biztosíték nyilvántartásával, 
elszámolásával kapcsolatos adatokat folyamatosan nyomon követheti.

20. Az adófizetési biztosíték elszámolása, kiegészítése

41. § (1) Az állami adó- és vámhatóság minden hónap tizedik napjáig felülvizsgálja, hogy az adófizetési biztosítékot nyújtó 
adózó rendelkezik-e az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, nettó módon számított adótartozással. Tartozás 
fennállása esetén az  adófizetési biztosíték összegét az  állami adó- és vámhatóság a  tartozásra elszámolhatja. Ha 
a rendelkezésre álló adófizetési biztosíték összege az adózót terhelő tartozások mindegyikére nem nyújt fedezetet, 
az  adófizetési biztosíték összegét az  adók esedékességének sorrendjében, azonos esedékességű közteher esetén 
a tartozás arányában kell elszámolni.

 (2) Az adófizetési biztosíték adótartozásra történő elszámolása esetén az  adótartozás megfizetésének napja 
az adószámlán történő jóváírás napja.
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 (3) Az (1)  bekezdés szerint csökkentett vagy teljes mértékben felhasznált adófizetési biztosíték összegéről az  adózó 
az elektronikus tárhelyére értesítést kap, ezt követően az adófizetési biztosítékot az Art. 26. § (2) vagy (4) bekezdése 
szerint meghatározott összegre ismételten ki kell egészítenie. Az értesítés tartalmazza a kiegészítés elmaradásának 
jogkövetkezményére való figyelmeztetést is.

42. § (1) A 41. § szerinti eljárás során nem minősül tartozásnak az az összeg, melyre
a) az adózó kérelmére az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést (az előzőekben és a továbbiakban 

együtt: fizetési könnyítés) engedélyezett, a fizetési könnyítés időtartama alatt
b) a fizetési könnyítés vagy az adótartozás mérséklésére irányuló kérelem tárgyában végleges döntést még nem 

hoztak, a kérelem beérkezését követő naptól annak elbírálásáig.
 (2) Az  (1)  bekezdés nem alkalmazható az  adózó fizetési könnyítésre vagy adótartozás mérséklésére irányuló 

kérelmének benyújtása esetén, ha
a) az adózó korábbi, ilyen tárgyú kérelmét az adóhatóság végleges határozattal elbírálta, a kérelmet az adózó 

visszavonta vagy az adóhatóság az eljárást végleges végzéssel megszüntette,
b) a fizetési könnyítés, illetve tartozás mérséklés engedélyezését törvény kizárja.

21. Az adófizetési biztosíték visszautalása

43. § (1) Az  állami adó- és vámhatóság a  befizetett adófizetési biztosíték összegét vagy annak fennmaradó részét 
visszautalja, vagy a garanciavállalás felmondásához hozzájárul,
a) az adófizetési biztosíték rendelkezésre tartására vonatkozó tizenkét hónapos időszak leteltét követően,
b) ha az  adózó terhére adófizetési biztosítékot megállapító határozatot az  állami adó- és vámhatóság 

visszavonja, vagy azt a felettes szerv megsemmisíti,
c) a kötelezettséget meghaladó mértékben nyújtott adófizetési biztosítékot, ha az adózó javára az adófizetési 

biztosítékot megállapító határozatot az állami adó- és vámhatóság módosítja, a felettes szerv megváltoztatja, 
vagy

d) ha az adózó az adófizetési biztosítékot az Art. 26. § (5) bekezdésében előírt határidőn túl nyújtja, az adószám 
törléséről történő rendelkezést követően.

 (2) Az  (1)  bekezdésében foglaltakon túl az  adófizetési biztosíték összegének visszautalása iránt az  állami adó- és 
vámhatóság az  adózó kérelmére intézkedik, illetve a  garanciavállalás felmondásához hozzájárulását az  adózó 
kérelmére a pénzintézet részére továbbítja, ha
a) az adózó akként nyújtott adófizetési biztosítékot, hogy arra nem volt kötelezett, vagy
b) a cégnyilvántartásban szereplő adózót az  adófizetési biztosíték rendelkezésre állására vonatkozó tizenkét 

hónapos időszak alatt a cégnyilvántartásból törölték.
 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha az adózó jogutód nélkül szűnt meg, a visszautalás, a garanciavállalás 

felmondásához való hozzájárulás iránti kérelem előterjesztésére a  cég bármelyik volt tulajdonosa jogosult. 
Az  adózó jogutóddal történő megszűnése esetén a  kérelmet a  jogutód terjesztheti elő. A  kérelem teljesítése 
esetén a  visszautalás, a  garanciavállalás felmondásához való hozzájárulás megadásának feltétele, hogy 
a cégnyilvántartásból törölt adózó tevékenységét lezáró bevallását benyújtotta.

 (4) Átalakulás és egyesülés esetén az  állami adó- és vámhatóság az  elkülönített letéti számlára teljesített adófizetési 
biztosítékot a  jogutódnál tartja nyilván, ezt a  nyilvántartásán a  cégbíróság elektronikus úton történő értesítését 
követő harminc napon belül vezeti keresztül.

 (5) Szétválás esetén az  állami adó- és vámhatóság a  (4)  bekezdés szerint jár el azzal, hogy a  nyilvántartáson való 
átvezetést a  szétválási tervről való tudomásszerzést követő harminc napon belül végzi el. Ha a  szétválási terv 
rendelkezései nem tartalmazzák a szétválási arányt, akkor a nyilvántartáson való átvezetés a  jogutódok kérelmére 
végezhető el, a kérelem beérkezését követő harminc napon belül.

44. § (1) Az  állami adó- és vámhatóság az  adófizetési biztosíték összegének kiutalását, illetve a  felmondáshoz való 
hozzájárulást a 43. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az adófizetési biztosíték letételére vonatkozó 
tizenkét hónapos időszak leteltét követő harminc napon belül, a  43.  § (1)  bekezdés b), c) és d)  pontja esetében 
a  döntés véglegessé válását követően harminc napon belül, a  43.  § (2)  bekezdés szerinti esetekben a  kérelem 
beérkezését követő harminc napon belül teljesíti, adja ki.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság a visszatartási jogát az általa nyilvántartott köztartozása tekintetében gyakorolhatja, 
illetve a nyilvántartott adótartozást a garanciaszerződés keretében érvényesítheti.
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 (3) Ha a  43.  § alapján az  adófizetési biztosíték visszautalásának van helye, az  utalást a  pénzforgalmi számlanyitásra 
kötelezett adózó esetén a  pénzforgalmi számlára, megszűnt adózó esetén a  kérelemben megjelölt számlára vagy 
postai átvételi címre teljesíti az állami adó- és vámhatóság.

III. FEJEZET 
AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉNEK SPECIÁLIS SZABÁLYAI

22. Általános rendelkezések

45. §  E fejezet alkalmazásában
1. bankkártyával bonyolított fizetési művelet: az  állami adó- és vámhatóságnál teljesítendő fizetési 

kötelezettségek egy összegben történő megfizetésére az  Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez 
(a továbbiakban: EFER) csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató által biztosított, az állami adó- és vámhatóság 
által rendelkezésre bocsátott POS terminálon keresztül bankkártyával vagy internetes felületen 
bankkártyával (VPOS) bonyolított fizetési művelet,

2. Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer: az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. 
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: E-ügyintézés Korm. rend.) szerinti, az állam által nyújtott központi 
elektronikus ügyintézési szolgáltatás,

3. egy összegben történő befizetés: az adózó fizetési kötelezettségeinek EFER igénybevételével történő teljesítése 
házibankon keresztül, valamint bankkártyával bonyolított fizetési művelet útján,

4. elektronikus fizetés: készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel és házibankon keresztül történő fizetés,
5. elektronikus űrlap: az E-ügyintézés Korm. rend. 2. § 2. pontja szerinti elektronikus űrlap,
6. elektronikus tárhely: az Art. 7. § 46. pontja szerinti tárhely,
7. felosztási rendelkezés: az EFER igénybevételével történő házibankos vagy internetes felületen bankkártyával 

(VPOS) bonyolított befizetés adónemenkénti, köztehernemenkénti felosztásáról tett adózói nyilatkozat, 
amelyet az elektronikus azonosítási szolgáltatás használatával lehet megtenni,

8. felosztási nyilatkozat: a befizetés adónemenkénti felosztásáról tett adózói nyilatkozat, amelyet az adózó a POS 
terminálon történő fizetés során megad,

9. adózó:
a) az Air. szerinti adózó,
b) a jövedéki adóról szóló 2016.  évi LXVIII.  törvény szerinti bejelentési, változás-bejelentési, 

adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítő, a zárjegy és adójegy megrendelő, valamint
c) e rendelet alkalmazásában az  adószámla megtekintése, az  adószámlával kapcsolatos elszámolás, 

és a  képviselet bejelentésére vonatkozó szabályokkal kapcsolatosan az  a  természetes vagy jogi 
személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az  ügy közvetlenül érinti, 
akire (amelyre) nézve a  hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági 
ellenőrzés alá vontak.

46. §  E fejezet hatálya kiterjed
a) az elektronikus azonosítási szolgáltatáson keresztül

aa) az adózó adószámlájának megtekintésére,
ab) a pótléklevezetés adatainak megjelenítésére,
ac) az adófizetési biztosíték nyilvántartásával, elszámolásával kapcsolatos adatok megjelenítésére,

b) a bankkártyával bonyolított fizetési műveletre, és
c) az állami adó- és vámhatóságnál teljesítendő fizetési kötelezettségek egy összegben történő megfizetésére 

a  pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó pénzforgalmi számláját vezető, az  EFER-hez csatlakozott 
pénzforgalmi szolgáltató által biztosított házibankos fizetési megoldással (a továbbiakban: házibank).

47. § (1) Az állami adó- és vámhatóság az adóügyek elektronikus intézésének biztosítása érdekében elektronikus azonosítási 
szolgáltatáson keresztül hozzáférhető informatikai rendszert működtet.

 (2) Az adózónak a hatályos jogszabályi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztató levél elektronikusan is kézbesíthető.



38604 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 230. szám 

48. §  Az adók módjára behajtandó köztartozás behajtása iránti kérelem esetén a megkereső szervnek az első megkeresést 
megelőző nyolcadik napig regisztrációs kérelmet kell benyújtania az állami adó- és vámhatósághoz. A megkereső 
szerv a regisztrációs kérelem elfogadását követően egyedi regisztrációs számot kap.

49. §  A belföldi végrehajtási megkeresésben kimutatott tartozást érintő fizetési kedvezményi eljárásban a  megkereső 
szerv is elektronikus kapcsolattartásra kötelezett.

50. §  Az elektronikus úton folytatott fizetési kedvezményi eljárásban kizárólag az  állami adó- és vámhatóság által 
biztosított űrlapon terjeszthető elő
a) fizetési kedvezmény iránti kérelem,
b) a kérelem módosítása, kiegészítése, visszavonása,
c) a jogorvoslati kérelem módosítása, kiegészítése, visszavonása,
d) fellebbezési jogról történő lemondás,
e) a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlése, nyilatkozatok, igazolások beküldése.

51. §  Az állami adó- és vámhatóság az  elektronikus úton folytatott fizetési kedvezményi eljárásban a  felhívásait, 
értesítéseit, határozatát, végzését és egyéb iratait elektronikus úton közli a  kérelmezővel, illetve a  belföldi 
végrehajtást kérő megkeresővel.

52. §  Ha az  állami adó- és vámhatóság az  elektronikus űrlapról megállapítja, hogy az  adózó vagy képviselője 
az  időbélyegzőben feltüntetett időpontot megelőzően az  adott adónem és időszak tekintetében már teljesítette 
adókötelezettségét, vagy az  adott adóügy intézésére nem jogosult, az  elektronikus űrlap adatainak feldolgozását 
–  az  önellenőrzésre, helyesbítésre, illetve javításra irányuló elektronikus űrlap kivételével – visszautasítja, és erről 
az adózót, képviseleti eljárás esetén a képviselőt elektronikus tárhely útján tájékoztatja.

53. §  A bejelentési (változás-bejelentési), bevallási, adatszolgáltatási, kötelezettség teljesítésének időpontja – az 52. §-ban 
foglaltak kivételével – az időbélyegzőben szereplő időpont.

23. A távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályok

54. § (1) E fejezet rendelkezéseit
a) az  Art. 117–119.  §-a szerinti távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös 

szabályokkal kapcsolatos ügyintézésére, valamint
b) az  Art. 120–122.  §-a szerinti távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös 

szabályokkal kapcsolatos ügyintézésre kell alkalmazni.
 (2) E  rendeletnek a  bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni 

az Európai Unió más tagállamában és az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint elismert harmadik államban 
letelepedett adóalanynak belföldön, az  Art. 193.  §-a szerinti elektronikus kapcsolattartás útján érvényesített 
általános forgalmiadó-visszatéríttetési kérelmével, kiigazítási nyilatkozatával kapcsolatos elsőfokú eljárásban.

55. § (1) Az állami adó- és vámhatóság az 54. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adóügyek elektronikus intézésének 
biztosítása érdekében külön hozzáférhető informatikai rendszert működtet.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság az 54. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adóügyek elektronikus intézésének 
biztosítása érdekében a  személyes azonosítási szolgáltatás igénybevételét követően hozzáférhető informatikai 
rendszert működtet.

 (3) Az  állami adó- és vámhatóság az  54.  § (2)  bekezdésében meghatározott adóügyek elektronikus intézésének 
érdekében – az adózó választásának megfelelően – külön hozzáférhető informatikai felületet működtet.

 (4) A  (2) és a  (3)  bekezdésben meghatározott elektronikus ügyintézés feltétele, hogy az  adózó a  bejelentkezés során 
általa megadott azonosító számmal és a bejelentkezés során meghatározott jelszóval rendelkezzen.

56. § (1) Az  állami adó- és vámhatóság az  54.  § (1)  bekezdésében meghatározott adóügyek távolról történő intézéséhez 
olyan online felületet biztosít, amelyen keresztül intézett adóügyeket az adózón és a képviselőn kívül csak az állami 
adó- és vámhatóság ismerhet meg.
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 (2) Az adózó
a) az 54. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárások esetében a személyes azonosítást követően hozzáférhető,
b) az 54. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárások esetében az 55. § (2) bekezdése szerinti
online felületen keresztül teljesíti az  Art. XIII. fejezete szerinti bejelentkezési, változás-bejelentési és bevallási 
kötelezettségét.

 (3) Az állami adó- és vámhatóság az online felületen megadható adatokat (a továbbiakban: online adatlap), valamint 
az eljáráshoz kapcsolódó egyéb adatot (azonosító szám) informatikai rendszerében tárolja. Az adózó és képviselője 
az állami adó- és vámhatóság informatikai rendszerében tárolt adatokat ellenőrizheti.

 (4) Az 54. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adóügyek elektronikus intézése esetében az online adatlap útján 
teljesítendő bejelentkezési, változás-bejelentési, bevallási kötelezettség teljesítésének időpontja az időbélyegzőben 
szereplő időpont.

 (5) Az  állami adó- és vámhatóság az  54.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti eljárás során hozott határozatát, végzését 
és egyéb értesítéseit az  adózó tárhelyére küldi meg, az  54.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti eljárások esetében 
elektronikus levélben közli az adózóval vagy a képviselőjével.

 (6) Az 54. § (1) bekezdésében meghatározott adóügyekben az adózó befizetési kötelezettségét kizárólag az adózó vagy 
képviselője által benyújtott bevallás referenciaszámára hivatkozással teljesíti.

24. Az EFER igénybevételével történő elektronikus fizetés

57. §  Az EFER-en keresztül történő elektronikus fizetés során az E-ügyintézés Korm. rendelet szabályait az e rendeletben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

58. § (1) Az  adózó az  állami adó- és vámhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségét – ide nem értve a  végrehajtói letéti 
számlára történő fizetést – EFER-en keresztül átutalással is teljesítheti az  EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi 
szolgáltató házibank felületén keresztül.

 (2) A  természetes személy adózó az  állami adó- és vámhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségét – ide nem értve 
a végrehajtói letéti számlára történő fizetést – EFER-en keresztül POS terminál útján történő bankkártyás fizetéssel is 
teljesítheti.

 (3) A  természetes személy adózó az  állami adó- és vámhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségét – ide nem értve 
a  végrehajtói letéti számlára történő fizetést – EFER-en keresztül internetes felületen (VPOS) történő bankkártyás 
fizetéssel is teljesítheti.

 (4) A nem természetes személy adózó:
a) az eljárási illeték,
b) az állami adó- és vámhatóságnál kezdeményezett eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj,
c) az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díj,
d) az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher-
fizetési kötelezettségét EFER-en keresztül POS terminál útján is teljesítheti.

 (5) Az adózó – ha végrehajtási eljárás alatt áll – a végrehajtói letéti számlára történő befizetés vonatkozásában az állami 
adó- és vámhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségét EFER-en keresztül POS terminál útján történő bankkártyás 
fizetéssel is teljesítheti.

 (6) Az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti csoportos adóalanyiság esetén a  bankkártyával bonyolított 
fizetési műveletet a csoportképviselőn kívül a csoport bármely más tagja is teljesítheti.

59. §  Az adó megfizetésének időpontja elektronikus fizetés esetén az a nap, amikor:
a) EFER-en keresztül POS terminál útján vagy internetes felületen (VPOS) történő bankkártyás fizetésnél 

a sikeres fizetési tranzakciót elindították,
b) EFER-en keresztül átutalással történő fizetésnél az állami adó- és vámhatóság számláján a befizetést jóváírják.

60. §  Az EFER igénybevételével való házibankos vagy bankkártyával bonyolított fizetési műveletet az  adózó vagy 
képviselője egy adónemre történő befizetésre is használhatja.

61. § (1) Az EFER-en keresztül történő elektronikus fizetés során az adózónak vagy képviselőjének – a 65. § (2) bekezdésében 
meghatározott kivétellel – meg kell jelölnie azt az  adónemet (köztehernemet), illetve adónemeket 
(köztehernemeket), amelyre a fizetést teljesíteni kívánja.
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 (2) Az  EFER elszámolási számlára egy összegben történő befizetésnek az  egyes célszámlákra történő felosztását 
az állami adó- és vámhatóság pénzforgalmi rendszere végzi.

62. §  Az állami adó- és vámhatóság az egy összegben történő befizetés teljesítése érdekében olyan rendszert működtet, 
amely alkalmas a felosztási rendelkezés, illetve felosztási nyilatkozat figyelembevételével teljesített, egy összegben 
történő befizetésnek az adózó adószámláján adónemenként (köztehernemenként) történő kimutatására.

63. § (1) Ha az  adózó az  EFER igénybevételével történő házibankos befizetést választja, az  állami adó- és vámhatóság 
megküldi a felosztási rendelkezés befogadásáról szóló igazolást az adózó elektronikus tárhelyére.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság a fizetés kezdeményezésekor az EFER részére megadja:
a) a fizetendő összeget,
b) az adott fizetési folyamathoz rendelt fizetési ügyazonosítót,
c) a terhelendő fizetési számla számát,
d) a pénzforgalmi szolgáltató számára szükséges azonosító adatokat,
e) az előkészített fizetési megbízás állami adó- és vámhatóság által meghatározott érvényességi idejét,
f ) az EFER elszámolási számla számát, és
g) tételes elszámolású fizetési kötelezettség esetén a határozatszámot.

 (3) A  felosztási rendelkezés összeállítását követően az  adózó vagy képviselője gondoskodik az  EFER-hez csatlakozott 
pénzforgalmi szolgáltató részére megküldött fizetési megbízásban feltüntetett fizetendő adónak az  EFER 
elszámolási számlára való átutalásáról az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibankján keresztül.

 (4) Több felosztási rendelkezésben szereplő végösszeg egy fizetési tranzakcióvá történő összevonására vagy a fizetési 
kötelezettség teljesítése során részösszeg utalására nincs mód.

 (5) A házibank igénybevételével történő átutalás költsége az adózót terheli.

64. § (1) Ha a  POS terminál útján történő bankkártyával bonyolított fizetési műveletre az  állami adó- és vámhatóság 
ügyfélszolgálati helyiségében kerül sor, az  az adózó illetékességétől függetlenül az  állami adó- és vámhatóság 
vezetője által kijelölt bármely ügyfélszolgálaton, annak nyitvatartási ideje alatt teljesíthető. A  kijelölt 
ügyfélszolgálatokat az állami adó- és vámhatóság a honlapján megjeleníti.

 (2) A POS terminál útján történő bankkártyával bonyolított fizetési művelet során a befizetést teljesítő az állami adó- 
és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik, hogy a  megfizetett összeget mely adónemekre 
(köztehernemekre) milyen összegben számolja el az állami adó- és vámhatóság, amely alapján az eljáró ügyintéző 
az  erre szolgáló felületen rögzíti az  utaláshoz szükséges adatokat. Az  állami adó- és vámhatóság a  fizetés 
kezdeményezésekor az EFER részére átadja:
a) a 63. § (2) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti adatokat,
b) a tranzakció azonosítót,
c) a tranzakció időpontját,
d) az állami adó- és vámhatóság EFER POS befizetések elszámolási számla számát, és
e) tételes elszámolású fizetési kötelezettség esetén a határozatszámot.

 (3) Az  internetes felületen bankkártyával (VPOS) bonyolított fizetési művelet során a  fizetéshez szükséges adatokat 
(ideértve a  felosztási rendelkezést) a  természetes személy adózó rögzíti. Az  állami adó- és vámhatóság a  fizetés 
kezdeményezésekor az  EFER részére a  (2)  bekezdés a)–c) és e)  pontjában meghatározott adatok mellett az  állami 
adó- és vámhatóság EFER VPOS befizetések elszámolási számla számát adja át.

65. § (1) Az  árverési vételár vagy vételárelőleg megfizetése a  bankkártyával bonyolított fizetési művelet szabályai szerint 
is teljesíthető. A  végrehajtói letéti számlára történő befizetés bankkártyával történő teljesítése során nem kell 
alkalmazni a 61. § (1) bekezdésében foglaltakat.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság által a végrehajtási eljárásban kiírt árverés, elektronikus árverés során (a továbbiakban 
együtt: árverés) az árverési vételár vagy vételárelőleg bankkártyával történő megfizetésének lehetőségét az állami 
adó- és vámhatóság az  árverési hirdetményben a  bankkártyával történő fizetés helyének feltüntetésével közli, ha 
az az árverés helyétől eltér. A befizetést bankkártyával teljesítő személy a befizetéssel egyidejűleg nyilatkozik arról, 
hogy mely végrehajtási ügyben, milyen jogcímen teljesít befizetést.

66. § (1) A  bankkártyával bonyolított fizetési művelet költségei az  államot terhelik, e  költségeket a  Magyar Államkincstár 
a XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 32. Egyéb költségvetési kiadások cím 1. Vegyes kiadások 
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alcím 11. Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére, az  Egyéb pénzügyi elszámolások elnevezésű számláról 
utalja át az EFER működtetőjének.

 (2) Az EFER működtetője által kiállított számla és az ahhoz csatolt tételes kimutatás alapján a kifizetés teljesíthetőségét 
az állami adó- és vámhatóság a számlához csatolt tételes analitika alapján előzetesen igazolja.

25. Adatbiztonság

67. §  Ha a bevallási és adatszolgáltatási rendszerben üzemzavar történik, az állami adó- és vámhatóság az üzemzavarról 
és az  üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz 
közzé honlapján, és közzététel céljából értesíti az érintett szolgáltatót.

68. §  Az állami adó- és vámhatóság a  bevallási és adatszolgáltatási rendszerrel kapcsolatos eseményeket, valamint 
az  esemény bekövetkezésének időpontját elektronikus napló formájában tárolja, és azt az  adó megállapításához 
való jog elévüléséig megőrzi. Az informatikai rendszer biztosítja, hogy az adó megállapításához való jog elévüléséig 
az arra jogosult személy számára az adatok hozzáférhetőek és értelmezhetőek legyenek.

26. Tájékoztatás

69. § (1) Az  állami adó- és vámhatóság a  bevallási és adatszolgáltatási rendszer alkalmazásához szükséges informatikai 
követelményeket, valamint tájékoztatásokat a honlapján közzéteszi.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság az informatikai követelmények megváltozását a változás időpontját legalább harminc 
nappal megelőzően közzéteszi.

 (3) Az állami adó- és vámhatóság minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az adózókat legalább 
három nappal a  tevékenység megkezdése előtt tájékoztatni, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés 
szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi.

 (4) Az elektronikus ügyintézés egy munkanapot meghaladó szünetelése esetén az állami adó- és vámhatóság köteles 
biztosítani az  adózók beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, 
abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre 
van lehetőség.

27. Egyes adóügyek telefonon történő ügyintézése

70. § (1) Az  állami adó- és vámhatóság által üzemeltetett telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerbe való 
bejelentkezéshez az  adózónak vagy képviselőjének ügyfélazonosító-számmal vagy a  Kormány által kötelezően 
biztosított részleges kódú telefonos azonosítással kell rendelkeznie. Ügyfélazonosító-szám igénylése esetén 
az  állami adó- és vámhatóság a  véletlenszerűen képzett ügyfélazonosító-számról és annak alkalmazhatósági 
időtartamáról a kérelemnek megfelelő úton értesíti a telefonos ügyintézést igénybe vevő személyt.

 (2) Az  ügyfélazonosító-szám elvesztését, megsemmisülését, jogosulatlan személy által történt megismerését 
a telefonos ügyintézést igénybe vevő személy haladéktalanul köteles az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus 
úton, papír alapon, vagy telefonon bejelenteni. Telefonos bejelentés esetén az  állami adó- és vámhatóság 
a  telefonos ügyintézést igénybe vevő személy azonosítását az  állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott, 
természetes személyazonosító, és lakcímadatok felhasználásával végzi el.

 (3) A  telefonos ügyintézést igénybe vevő személy a  részére képzett ügyfélazonosító-szám cseréjét annak 
alkalmazhatósági időtartamán belül elektronikus úton vagy papír alapon igényelheti, ha az ügyfél azonosító száma 
elveszett, megsemmisült vagy jogosulatlan személy tudomására jutott.

 (4) A  telefonos ügyintézést igénybe vevő személy a  részére képzett ügyfélazonosító-szám megszüntetését annak 
alkalmazhatósági időtartamán belül elektronikus úton vagy papír alapon az ok megjelölése nélkül kérheti az állami 
adó- és vámhatóságtól.

 (5) Az  állami adó- és vámhatóság a  megszüntetett vagy lejárt alkalmazhatósági idejű ügyfélazonosító-számot 
az (1) bekezdésben meghatározott határidő lejártával törli.

 (6) Ha a  telefonos ügyintézést igénybe vevő személy telefonon előterjesztett kérelme az  állami adó- és vámhatóság 
telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerében nem teljesíthető, az  ügyintéző felhívja a  telefonos 
ügyintézést igénybe vevő személy figyelmét a kérelem szerinti adóügy intézésének módjára.
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71. § (1) Az  állami adó- és vámhatóság az  általa üzemeltetett telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerbe 
a  telefonos ügyintézést igénybe vevő személy ügyfélazonosító-szám vagy részleges kódú telefonos azonosítás 
igénybevételével történő bejelentkezését és azonosítását követően, a beszélgetés rögzítése mellett jár el.

 (2) Ha a  telefonos ügyintézést igénybe vevő személy képviselőként kíván eljárni, a  rendszer automatikusan, az állami 
adó- és vámhatóság ügyintézője pedig egyedileg ellenőrzi a  képviselő eljárási jogosultságát az  állami adó- és 
vámhatóság nyilvántartása alapján.

 (3) Az  állami adó- és vámhatóság az  ügyfélazonosító-szám mellett a  telefonos ügyintézést igénybe vevő személy 
állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott természetes személyazonosító adatait és lakcímét is felhasználhatja 
az azonosításhoz.

72. §  A telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszere útján, az  adózó vagy képviselője telefonon előterjesztett 
kérelme alapján az állami adó- és vámhatóság
 1. az  adózó – állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott törzsadataira vonatkozó – egyedi bejelentéseivel, 

változásbejelentéseivel kapcsolatban jár el,
 2. igazolást állít ki az adóazonosító jelről,
 3. rögzíti a levelezési címet,
 4. közösségi adószámot képez,
 5. az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint értékhatár eléréséhez kapcsolódó bejelentést fogadja,
 6. az egészségügyi szolgáltatási járulék hatálya alá bejelentkezést rögzít,
 7. javítja az Art. 1. melléklet 3. pontja szerinti kötelezettséggel összefüggésben a munkáltató vagy kifizető által 

hibásan benyújtott bejelentő és változásbejelentő adatlapot, az  adózó személyes jelenlétét nem igénylő 
esetben,

 8. a papír alapon érkezett vagy papír alapon is benyújtható, elektronikus úton érkezett bevallásokat az adózó 
személyes jelenlétét nem igénylő esetben javítja,

 9. átvezetést teljesít,
10. a  hibásan benyújtott átvezetési és kiutalási kérelmet javítja, az  adózó személyes jelenlétét nem igénylő 

esetben,
11. a  személyi jövedelemadó tartozás rendezését követő kiutalást teljesít az  önkéntes kölcsönös biztosító 

pénztárhoz, a nyugdíj-előtakarékossági számlára, nyugdíjbiztosítási számlára,
12. észrevételt rögzít az adószámla egészét, illetve egyes adónemeit érintően,
13. az adózó adó-, együttes adó- és jövedelemigazolás iránti kérelmét rögzíti,
14. a gépjármű forgalmazók illetékmentességének megállapításához kapcsolódó nyilatkozatot rögzíti,
15. tájékoztatást nyújt az  ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, 

a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról,
16. tájékoztatást nyújt a közösségi adószám érvényességéről, illetve
17. egyedi tájékoztatást ad az  adózó állami adó- és vámhatósághoz bejelentett törzsadatairól, az  adózó 

adószámlájáról, az  adózó adószámla-kivonatáról, az  adózót érintő fizetési kötelezettségekről, 
köztartozásokról, az  elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó regisztrációról, az  állandó meghatalmazásról, 
az  adózó bevallásainak adatairól, az  adózó hibás bevallásáról, az  adózó által elmulasztott bevallások miatt 
kiszabott mulasztási bírságról.

IV. FEJEZET 
AZ ELLENŐRZÉS KÖZÖS SZABÁLYAI

28. Az ellenőrzés megindítása

73. §  A helyszíni ellenőrzést az  adóhatóság csak akkor kezdheti meg, ha az  adózó vagy annak képviselője, 
meghatalmazottja, ezek hiányában két hatósági tanú jelen van.
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29. Megbízólevél

74. § (1) A  megbízólevél tartalmazza az  ellenőrzést végző adóhatóság megnevezését, az  ellenőrzés alá vont adózó nevét, 
az  ellenőrzés típusának megnevezését, valamint adóellenőrzés esetén az  ellenőrzés alá vont adónemet és 
időszakot is.

 (2) Az adóhatóság jogkövetési vizsgálat lefolytatásához általános megbízólevelet is kiállíthat. Az általános megbízólevél 
az ellenőrzést végző adóhatóság megnevezését, az eljáró adóellenőr nevét, valamint a megbízólevél érvényességi 
idejét tartalmazza.

 (3) Az  általános megbízólevéllel rendelkező adóellenőr általános megbízólevéllel nem rendelkező másik adóhatósági 
alkalmazottal együtt a jogkövetési vizsgálat lefolytatására jogosult.

 (4) Az általános megbízólevéllel az állami adó- és vámhatóság adóellenőre területi megkötés nélkül jogosult ellenőrzés 
lefolytatására.

30. Kisegítő adóellenőr

75. § (1) Az állami adó- és vámhatóság általános megbízólevéllel rendelkező adóellenőre helyszíni ellenőrzést olyan legalább 
középiskolai végzettséggel rendelkező személlyel (a  továbbiakban: kisegítő adóellenőr) együtt is lefolytathat, aki 
megfelel a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény kormánytisztviselőkre vonatkozó alkalmazási feltételeinek, és 
akivel az  adóhatóság ilyen feladatok ellátására határozott idejű munkaszerződést kötött. A  kisegítő adóellenőrre 
az adóellenőrre vonatkozó összeférhetetlenségi és kizárási szabályok az irányadók.

 (2) A kisegítő adóellenőr az  adóellenőrrel együtt az  ellenőrzés során üzleti, üzemi vagy az  egyéb adóköteles 
tevékenység folytatására szolgáló helyiségbe, helyszínre, illetve a  vállalkozási tevékenységgel összefüggő 
alapanyag, félkész termék, áru tárolására szolgáló helyiségekbe beléphet.

31. Központosított ellenőrzés

76. § (1) A központi költségvetés bevételi érdekeit különösen veszélyeztető adózói jogsértések felderítése, illetve a jogszerű 
állapot helyreállítása érdekében az  állami adó- és vámhatóság területi szerve az  állami adó- és vámhatóság 
vezetőjének saját hatáskörében vagy más hatóság megkeresésére kiadott utasítása alapján Magyarország területén 
a  (2)  bekezdésben meghatározott okból ellenőrzést végezhet, kezdeményezhet, megkezdett ellenőrzéseket 
magához vonhat (központosított ellenőrzés).

 (2) Az (1) bekezdés szerinti központosított ellenőrzés elrendelésére abban az esetben kerülhet sor, ha a rendelkezésre 
álló adatok, tények, körülmények valószínűsítik, hogy az adókötelezettségeket
a) a határon átnyúló, harmadik országba irányuló jogsértő kereskedelmi kapcsolatokkal, jogszerű kereskedelmi 

kapcsolatok színlelésével teljesítik,
b) az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal, adóalanyokkal folytatott kereskedelmi 

kapcsolat során megsértik,
c) belföldi illetőségű, egy vagy több területi szerv illetékességébe tartozó adózók a  kapcsolt vállalkozásokra 

előírt szabályok (elszámoló árak) megsértésével, színlelt szerződéssel vagy a  rendeltetésszerű joggyakorlás 
alapelvébe ütköző módon teljesítik,

d) közbeszerzések, a védelmi és biztonsági beszerzések megvalósítása érdekében kötött szerződések teljesítése 
során jogszerűtlen, színlelt, adóelkerülő vagy a  rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvébe ütköző módon 
megsértik, illetve

e) kiemelkedő jelentőségű, a vámhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben megsértik.
 (3) A központosított ellenőrzési eljárást és az  azt követő hatósági eljárást az  állami adó- és vámhatóság területi 

szerve egy eljárásban, több adózónál egyidejűleg is jogosult lefolytatni. Az  eljáró szerv az  eljárás eredményeként 
kiadmányozott végleges határozat(ok) egy példányának megküldésével tájékoztatja az  egyébként hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező adóhatóságot.

32. A kapcsolódó vizsgálat

77. § (1) Az  adóhatóság az  adózó ellenőrzése során a  tényállás tisztázása érdekében más adózó ellenőrzését elrendelheti 
(a továbbiakban: kapcsolódó vizsgálat).
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 (2) A  kapcsolódó vizsgálattal egy tekintet alá esik az  adózónál vagy a  vele szerződéses kapcsolatban állt vagy álló 
adózónál már folyamatban lévő ellenőrzés, ha annak eredménye a tényállás tisztázásához szükséges. Az adóhatóság 
a kapcsolódó vizsgálat időtartama alatt az ellenőrzést folytathatja.

 (3) Ha a  kapcsolódó vizsgálat során beszerzett adatok, bizonyítékok alapján az  alapügy tényállása a  kapcsolódó 
vizsgálattal érintett körben tisztázott, az  ellenőrzés a  kapcsolódó vizsgálat befejezésétől függetlenül lezárható. 
Az adóhatóság az adózót a kapcsolódó vizsgálat kezdő és befejező időpontjáról értesíti.

33. Az ellenőrzés lefolytatása

78. § (1) Az ellenőrzést az  adó, illetve a  költségvetési támogatás megállapításához való jog elévülési idején belül kell 
lefolytatni.

 (2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, akkor a  helyszíni ellenőrzést az  önálló tevékenységet folytató adózónál 
a tevékenység végzése időszakában (munkaidőben), más személynél napközben reggel 8 és este 8 óra között lehet 
lefolytatni. Ettől az adózó kérelmére lehet eltérni. A helyszíni ellenőrzés része az adózó székhelyén, telephelyén kívül 
tárolt, illetve őrzött eszközök, iratok vizsgálata is.

 (3) A hatóság hivatali helyiségében az ellenőrzést a hivatali időben kell lefolytatni. A hivatali időt úgy kell megállapítani, 
hogy az az adózó meghallgatására annak munkaidején kívül is alkalmat adjon.

34. Az adóhatóság jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban

79. § (1) Az adóellenőr az  ellenőrzés megkezdését megelőzően erre történő külön felhívás nélkül is köteles magát és 
az  ellenőrzési jogosultságát igazolni, az  adózót az  ellenőrzés típusáról, tárgyáról és várható időtartamáról 
tájékoztatni.

 (2) Az adóhatóság az ellenőrzés során jogait oly módon köteles gyakorolni, hogy az az adózó gazdasági tevékenységét 
a lehető legkisebb mértékben korlátozza.

 (3) Ha az  adóhatóság az  adókötelezettség megállapításához szükséges tény vagy körülmény tisztázása érdekében 
nemzetközi egyezmény vagy viszonosság, illetve az Európai Unió adóügyi együttműködési szabályai alapján külföldi 
adóhatóságot keres meg, az  adózót a  külföldi adóhatóság megkereséséről és a  külföldi adóhatóság válaszának 
megérkezéséről értesíti. Az  adóhatóság a  külföldi adóhatóság megkeresésének időtartama alatt az  ellenőrzést 
folytathatja. Az ellenőrzés a válasz hiányában is befejezhető, ha a tényállás egyéb körben tisztázott.

 (4) Az adóhatóság az  ellenőrzés során köteles a  tényeket, körülményeket, adatokat értékelni, az  adózót, képviselőjét, 
meghatalmazottját, alkalmazottját az  ellenőrzés során tett megállapításairól tájékoztatni. Az  adóhatóság köteles 
az adózó által felajánlott bizonyíték visszautasítását előzetesen szóban, majd az ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvben 
írásban is indokolni.

 (5) Bizonyítási eszközök és bizonyítékok különösen: az  irat, a szakértői vélemény, az adózó, képviselője, alkalmazottja, 
illetve más adózó nyilatkozata, a tanúvallomás, a helyszíni szemle, a próbavásárlás, a fel nem fedett próbavásárlás, 
a  próbagyártás, a  helyszíni leltározás, más adózók adatai, az  elrendelt kapcsolódó vizsgálatok megállapításai, 
az adatszolgáltatás tartalma, más hatóság nyilvántartásából származó vagy nyilvánosan elérhető elektronikus adat, 
információ.

80. §  Az adóhatóság az ellenőrzés során
a) üzleti, üzemi vagy az egyéb adóköteles tevékenység, vagyontárgy vagy jövedelem ellenőrzéséhez szükséges 

helyiségekbe, helyszínre beléphet,
b) a vállalkozási tevékenységgel összefüggő járműveket, járművek rakományát, helyiségeket, helyszínt 

átvizsgálhat,
c) iratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat, számításokat és egyéb tényeket, adatokat, 

körülményeket, tárgyakat, munkafolyamatokat továbbá a könyvek, nyilvántartások vezetéséhez, bizonylatok 
feldolgozásához alkalmazott szoftvereket, informatikai berendezéseket, valamint – függetlenül az  azokat 
megjelenítő informatikai infrastruktúra jellegétől – elektronikusan tárolt, kezelt, továbbított adatokat 
vizsgálhat meg,

d) az adózótól, képviselőjétől, alkalmazottjától felvilágosítást, más személyektől nyilatkozatot kérhet,
e) tisztázhatja az adóköteles tevékenységben részt vevők személyazonosságát, részvételük jogcímét,
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f ) próbagyártást rendelhet el,
g) az adózóval szerződéses kapcsolatban álló más adózónál kapcsolódó vizsgálatot végezhet, illetve
h) más, a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítást folytathat le.

35. Támogatási feltételek ellenőrzése

81. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak 
a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet és 
a  651/2014/EU rendeletnek a  kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a  kultúrát és a  kulturális 
örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a  sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős 
létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított 
regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a  702/2014/EU rendeletnek a  támogatható 
költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU 
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások összeegyeztethetőségi feltételeinek teljesítését adóévente 
egyszer, legalább utólag, szúrópróbaszerűen ellenőrzi.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság az  (1)  bekezdés szerinti ellenőrzés során keletkező dokumentumokat az  ellenőrzés 
lezárásának napját követő tíz évig megőrzi.

36. Fuvarozott termék ellenőrzése

82. § (1) Az általános forgalmi adó alanyának tulajdonában lévő kereskedelmi mennyiségű termék csak a  termék eredetét 
hitelt érdemlő módon igazoló dokumentum, így különösen fuvarlevél vagy számla birtokában fuvarozható. 
Az állami adó- és vámhatóság nyilatkozattételre kötelezheti a kereskedelmi mennyiségű termék fuvarozását végző 
személyt arról, hogy mely általános forgalmi adóalany javára végzi a fuvarozási tevékenységet, továbbá ellenőrizheti 
a termék eredetét, és az általános forgalmiadó-alany tulajdonjogát hitelt érdemlő módon igazoló dokumentumok 
meglétét.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság az  (1)  bekezdés szerinti, a  termék fuvarozását végző személy nyilatkozata alapján 
a termék fuvarozásában érintett címzettet, átvevőt, feladót és fuvarozót nyilatkozattételre kötelezheti:
a) a fuvarozott termék megnevezéséről, mennyiségéről,
b) a szállítóeszköz megnevezéséről, forgalmi rendszámáról,
c) a termék átvételéről, kirakodásának címéről,
d) az EKAER számról és
e) az ingatlan használatának jogcíméről, ha a  kirakodási cím nem az  általános forgalmi adóalany székhelye, 

telephelye, fióktelepe.
 (3) Az állami adó- és vámhatóság által az Air. 113. § alapján alkalmazott hatósági zár lehet hatósági pecséttel ellátott 

csomagzár vagy raktérzár.
 (4) Az Európai Unió más tagállamában nyilvántartásba vett távolsági tömegközlekedési eszköz vezetőjét az állami adó- 

és vámhatóság ellenőrizheti annak megállapítása érdekében, hogy végez-e belföldön helyközi személyszállítási 
szolgáltatást és az üzemben tartó eleget tett-e bejelentkezési kötelezettségének.

 (5) Az állami adó- és vámhatóság az  (1)  bekezdés szerinti esetben az  ellenőrzésről nem készít jegyzőkönyvet, ha 
jogszabálysértést nem állapít meg, kivéve, ha a termék fuvarozását végző személy jegyzőkönyv felvételét kéri.

V. FEJEZET 
AZ ADÓELLENŐRZÉS KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

37. Adóellenőrzésre vonatkozó részletszabályok

83. §  Az adóellenőrzés megkezdéséig bevallani elmulasztott adót az  adóhatóság az  adózó terhére, illetve javára 
adókülönbözetként állapítja meg.

84. § (1) Az adóhatóság az  adókötelezettség teljesítését a  rendelkezésére álló adatok és a  benyújtott adatbejelentés, 
adóbevallás (önadózás, kivetéses adózás, munkáltatói adómegállapítás, az  adóhatóság adatszolgáltatás alapján 
történő adómegállapítása) egybevetésével is ellenőrizheti (a továbbiakban: egyszerűsített adóellenőrzés).
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 (2) Egyszerűsített ellenőrzéssel megállapítható az  adókötelezettség abban az  esetben is, ha az  adóhatóság 
rendelkezésére álló adatok az adatbejelentési, adóbevallási kötelezettség elmulasztását bizonyítják.

 (3) Ha az adóbevallásban közölt adatok, illetve az adatszolgáltatás alapján rendelkezésre álló adatok eltérést mutatnak, 
az eltérés okának tisztázására az adóhatóság az adózót felhívja.

 (4) Ha a  bevallott adó-, költségvetési támogatás alapja, az  igénybe vett adómentesség, adókedvezmény, 
a megállapított adó, illetve költségvetési támogatás nem felel meg a  jogszabály rendelkezéseinek, az adóhatóság 
az  adózót a  megállapított tényállásról és az  adókülönbözetről a  jegyzőkönyv kézbesítésével értesíti, amelyre 
az adózó tizenöt napon belül észrevételt tehet, amelyhez csatolnia kell az abban foglaltak bizonyításához szükséges 
iratokat.

85. § (1) Az Air. 92. § b) pontja alapján ismételt ellenőrzésnek az elsőfokú adóhatóság, vagy ha a korábbi ellenőrzés alapján 
hozott határozatot a felettes szerv felülvizsgálta, a másodfokú adóhatóság rendelkezésére van helye. Az ellenőrzés 
elrendeléséről az adóhatóság végzéssel dönt.

 (2) Az Air. 92. § a)–c) pontjában meghatározott ismételt ellenőrzést az elsőfokú adóhatóság folytatja le.

38. Becslésre vonatkozó részletszabályok

86. § (1) Az adóhatóság bizonyítja és legkésőbb az  ellenőrzés befejezésekor készített jegyzőkönyvben számot ad arról, 
hogy a becslés alkalmazásának a feltételei fennállnak, továbbá azt, hogy a becslés alapjául szolgáló adatok, tények, 
körülmények, valamint a  becslés során alkalmazott módszerek az  adó alapját valószínűsítik. Kizárólag közérdekű 
bejelentésből származó, ellenőrizhető bizonyítékkal alá nem támasztott adatok alapján becslés nem alkalmazható.

 (2) Becslés alkalmazható
a) ha az adó, illetve a költségvetési támogatás alapja nem állapítható meg,
b) ha az  adóhatóság rendelkezésére álló, azok száma vagy tartalma miatt jelentősnek tekinthető adat, tény, 

körülmény alapján alaposan feltételezhető, hogy az  adózó iratai nem alkalmasak a  valós adó, illetve 
költségvetési támogatás alapjának megállapítására, vagy

c) ha a  természetes személy valótlan, hiányos bevallást vagy nyilatkozatot tett, vagy a  nyilatkozattételt 
elmulasztotta,

 (3) A (2)  bekezdés b)  pontja alkalmazásában jelentősnek tekinthető adat, tény, körülmény különösen a  számla- 
(egyszerűsített számla-), nyugtakibocsátási kötelezettség adóéven belüli ismételt elmulasztása, igazolatlan 
eredetű áru forgalmazása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, továbbá az  adózó tevékenységével, 
eredményével összefüggő iratok, nyilatkozatok és az adott tevékenységre vonatkozóan szakértők által kidolgozott 
jövedelmezőségi, élőmunka- és anyagszükségleti mutatók, standardok közötti lényeges eltérés.

 (4) Ha az adóhatóság az adó alapját is becsléssel állapítja meg, írásban tájékoztatja az adózót a becslés alkalmazásáról, 
és határidő tűzésével felhívja észrevételei, bizonyítási indítványai megtételére, továbbá tájékoztatja arról, hogy mely 
tények bizonyítása szükséges a becsléssel megállapított adóalaptól való eltéréshez.

 (5) A bevétel vagy a kiadások egy részének ismeretében az adóalap valószínűsíthető bizonylatok, adatok, nyilatkozatok 
beszerzésével, szemlével, próbagyártással, leltározással és más megfelelő módszerrel.

 (6) Becsléssel kell megállapítani az  adóalapot akkor is, ha az  adóalap megállapítására az  (5)  bekezdés szerint azért 
nincs mód, mert sem a bevételekről, sem a kiadásokról adatok, iratok, más bizonyítékok nem állnak az adóhatóság 
rendelkezésére, és ezek hiánya nem az  adózó érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza. A  becslésnél 
az  adóalapot az  adóhatóság az  eset körülményeire tekintettel valószínűsíti. Ennek során az  azonos időszakban 
hasonló tevékenységet, hasonló körülmények között folytató adózók – természetes személy adózó esetében 
a  munkaviszony keretében hasonló tevékenységet, hasonló körülmények között végzők – kereseti, jövedelmi 
viszonyait figyelembe kell venni.

 (7) Ha az adózó az adóköteles bevételszerző tevékenységét elmulasztotta az adóhatóságnak bejelenteni, és az adóalap 
megállapítására az  (5)  bekezdés szerint nincs mód, az  adóhatóság az  adó alapját a  (6)  bekezdés alkalmazásával, 
tizenkét havi működést vélelmezve állapítja meg.

 (8) Ha az adózó be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, az adóhatóság az adózó terhére a megfizetni elmulasztott 
adót és járulékot legalább a  mindenkori minimálbér kétszerese után, a  bejelentés nélküli foglalkoztatás 
adóhatóság általi megállapítását megelőző időszak(ok)ra vonatkozóan, de legalább háromhavi foglalkoztatást 
vélelmezve állapítja meg. Ha az  adóhatóság az  elévülési időn belül ismételten megállapítja, hogy az  adózó be 
nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, a megfizetni elmulasztott adót és járulékot legalább a korábbi ellenőrzés 
megindításának és a  folyamatban lévő ellenőrzés megkezdésének időpontja közötti időszakra, az  ellenőrzések 
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alkalmával fellelt be nem jelentett alkalmazottak létszámának átlaga alapján képzett szorzószámmal számítva, 
legalább a mindenkori minimálbér kétszerese után, vélelmezve állapítja meg.

 (9) Ha az  adózó bizonyítása során más adózót is érintő szerződéses kapcsolatra vagy egyéb ügyletre hivatkozik, 
az adóhatóság az érintett más adózónál – ha az adózó állítását az adózó bevallása, az érintett más adózó bevallása, 
illetve a  nála korábban végzett ellenőrzés eredménye nem támasztja alá és az  ellenőrzés elrendelését e  törvény 
egyéb rendelkezése nem zárja ki – a  kapcsolódó vizsgálatot haladéktalanul elrendeli és – a  feltételek fennállása 
esetén – a kapcsolódó vizsgálat során a becslés szabályait alkalmazza.

39. Személyi jövedelemadó ellenőrzéséhez kapcsolódó becslés

87. § (1) Ha az  állami adó- és vámhatóság megállapítása szerint – kizárólag a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi 
C. törvény XXXVI., XXXVIII., XXXIX., XL. és XLI. Fejezetében meghatározott bűncselekmény nyomozó hatóság részéről 
fennálló gyanúja esetén – az adózó vagyongyarapodásával vagy az életvitelére fordított kiadásokkal nincs arányban 
az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelmének együttes összege, 
az  állami adó- és vámhatóság az  adó alapját is becsléssel állapítja meg. Ez  esetben – figyelemmel az  ismert és 
adóztatott jövedelmekre is – az állami adó- és vámhatóságnak azt kell megbecsülnie, hogy a vagyongyarapodás és 
az életvitel fedezetéül a természetes személynek milyen összegű jövedelemre volt szüksége.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság az  (1)  bekezdés szerint feltárt adóalapot annak az  évnek az  összevonás alá eső 
jövedelméhez számítja hozzá, amelyre nézve a  jövedelemeltitkolást megállapítja. Ha a  vagyongyarapodás 
forrásaként az  adózó többévi eltitkolt jövedelme szolgált, az  állami adó- és vámhatóság a  vizsgálattal érintett 
évek között a  jövedelmet egyenlő arányban megosztja, és az  adót az  egyes években hatályos jövedelemadó 
törvényekben meghatározott – összevonás alá eső jövedelmekre vonatkozó – adómértékkel állapítja meg.

 (3) A becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést az  adózó hitelt érdemlő adatokkal igazolhatja. Ha az  adózó 
nyilatkozata szerint a  vagyongyarapodás forrását az  adó megállapításához való jog elévülési idejét megelőzően 
szerezte meg, a  vagyongyarapodás forrásának, a  szerzés tényének és időpontjának igazolásaként közhiteles 
nyilvántartás jogerős bírósági vagy végleges hatósági határozat, illetve az  adómegállapításhoz való jog elévülési 
idejét megelőzően kiállított egyéb közokirat, valamint az  adózó ezen időszakban az  adóhatósághoz benyújtott, 
végleges hatósági, jogerős bírósági határozattal nem érintett bevallásának adatai, fizetésiszámla-kivonat, 
értékpapírszámla-kivonat adatai szolgálhatnak; az  adóhatóság az  adó megállapításához való jog elévülési idejét 
megelőző időszakra vizsgálatot csak ezen adatokra kiterjedően végezhet. Egyebekben az  eljárásra e  fejezet 
szabályait kell megfelelően alkalmazni.

 (4) A (3) bekezdés alkalmazásában
a) közhiteles nyilvántartás az  ingatlan-nyilvántartás, a  földhasználati nyilvántartás, a  zálogjogi nyilvántartás, 

a  gépjármű-nyilvántartás, az  úszólétesítmény-nyilvántartás, a  légijármű-nyilvántartás, a  cégnyilvántartás, 
a magyar jog szerint egyéb közhiteles nyilvántartás, továbbá a nyilvántartás helye szerinti állam joga szerint 
közhitelesnek minősülő nyilvántartás;

b) szerzésnek minősül a  vagyongyarapodás forrása felett a  rendelkezési jognak, és/vagy a  használat jogának, 
és/vagy a  hasznosítás jogának, és/vagy a  birtoklás jogának megszerzése, illetve a  fizetési számlán, 
értékpapírszámlán történő jóváírás.

40. Általános forgalmi adó ellenőrzéséhez kapcsolódó becslés

88. § (1) Ha becslés alkalmazására az általános forgalmi adó megállapítása során kerül sor, bizonylatok hiányában az állami 
adó- és vámhatóság
a) a fizetendő adót a tényleges eladási ár, és
b) a levonható adót a tényleges beszerzési ár,
ezek hiányában a  forgalmi érték vagy az  árképzési szabályok szerint kalkulált ár, illetve a  szokásos piaci ár és 
a vonatkozó adómérték alapján állapítja meg.

 (2) A  levonható adót az  adóhatóság becsléssel abban az  esetben állapítja meg, ha a  bizonylatok hiányát természeti, 
illetve az adózó érdekkörén kívül álló okból bekövetkező katasztrófa okozta.
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VI. FEJEZET 
A JOGKÖVETÉSI VIZSGÁLAT KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

41. A jogkövetési vizsgálatra vonatkozó részletszabályok

89. § (1) Jogkövetési vizsgálat során az  adóhatóság különösen a  bejelentésre, adatbejelentésre, bevallásra, 
adatszolgáltatásra, nyilvántartásra, bizonylat kiállítására, megőrzésére, könyvvezetésre, az  adó, adóelőleg 
levonására, beszedésére vonatkozó előírások megtartását ellenőrizheti.

 (2) Hibák, hiányosságok esetén ezek megszüntetését, a  mulasztás pótlását – megfelelő határidő tűzésével – 
határozatban írja elő az adóhatóság.

 (3) A jogkövetési vizsgálat során tett megállapítások alapján az adóhatóság adóellenőrzést is elrendelhet.

90. § (1) Az adóhatóság nyilvántartásában és az adózó nyilvántartásában, adatbejelentésében, bevallásában szereplő adatok, 
tények, körülmények valóságtartalmának, illetve ezek hitelességének megállapítása érdekében a bevallási időszak 
lezárását megelőzően jogkövetési vizsgálat keretében adatokat gyűjthet vagy helyszíni ellenőrzést végezhet. 
Adatgyűjtésre és helyszíni ellenőrzésre sor kerülhet a  becslési adatbázis létrehozása, bővítése, illetve frissítése 
érdekében is.

 (2) Az (1) bekezdés alapján az adóhatóság
a) próbavásárlással, fel nem fedett próbavásárlással a számla-, nyugtakibocsátási kötelezettség teljesítését,
b) leltározással az árukészletek, alapanyagok, félkész termékek eredetét, nyilvántartását,
c) a megrendelők köréről, a  tapasztalható forgalmi viszonyokról, a  vállalkozási tevékenységhez használt 

tárgyi eszközökről, a  vállalkozásban részt vevő személyekről szóló jegyzőkönyv készítésével a  vállalkozás 
körülményeit,

d) a vállalkozási tevékenységben részt vevők alkalmazásának jogszerűségét, társadalombiztosítási 
jogszabályokban a bejelentésükre vonatkozó kötelezettségteljesítését,

e) az adózónál az adómegállapítás alapját képező statisztikai állományi létszámot,
f ) a bejelentett tények, adatok, körülmények valódiságát,
g) termék előállítását, raktározását, szállítását, felhasználását, valamint a  termékekkel kapcsolatosan végzett 

tevékenységeket,
h) az adózó által a  könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a  bizonylatok feldolgozásához alkalmazott 

szoftvereket, informatikai rendszereket, számításokat
vizsgálhatja.

 (3) Ha az  adatgyűjtés eredményeként feltárt tények, adatok, körülmények kétségessé teszik vagy cáfolják az  adózó 
irataiban, nyilvántartásában szereplő adatok valóságtartalmát, illetve az  adóhatóság a  bevallási időszakon belül 
ismételten tárja fel a nyugtakibocsátási kötelezettségének elmulasztását, igazolatlan eredetű áru, alapanyag, félkész 
termék felhasználását vagy forgalmazását, továbbá be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatását, az  adóhatóság 
a bevallási időszakot lezáró adóbevallást vonja ellenőrzés alá.

91. § (1) Az adóhatóság az  adózónál, illetve az  adózónak nem minősülő természetes személynél – a  vele szerződéses 
kapcsolatban állt vagy álló adózók adókötelezettségének, adóalapjának, adókedvezményének, adójának vagy 
költségvetési támogatásának megállapítása, ellenőrzése céljából – a  szerződésben foglalt egyes gazdasági 
események valódiságát ellenőrizheti jogkövetési vizsgálat keretében.

 (2) Az adóhatóság az (1) bekezdés szerinti jogkövetési vizsgálatot folytat le akkor is, ha az állami adó- és vámhatóság 
az állami adó- és vámhatóság nyomozóhatósági hatáskörrel felruházott szerve által feltárt adatok és bizonyítékok 
alapján bűncselekmény elkövetési értékének megállapítása céljából vizsgálja az  egyes gazdasági események 
valódiságát.

 (3) A jogkövetési vizsgálat kiterjed a vizsgált gazdasági eseményekkel összefüggő adatok, tények, körülmények, iratok, 
nyilvántartások, így különösen a beszerzések és az értékesítések körülményeinek, a gazdasági esemény személyi és 
tárgyi feltételeinek, illetve a gazdasági esemény megtörténtét igazoló iratok valódiságának vizsgálatára.

 (4) Az adóhatóság a (2) bekezdés alapján lefolytatott ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát átadja az állami 
adó- és vámhatóság – az  állami adó- és vámhatósági ellenőrzés alapjául szolgáló adatokat és bizonyítékokat 
feltáró – nyomozóhatósági hatáskörrel felruházott szerve részére.

 (5) A jogkövetési vizsgálat akkor is lefolytatható, ha az ellenőrzéssel érintett időszakra vonatkozóan adóellenőrzés van 
az adózónál, illetve az adózónak nem minősülő természetes személynél folyamatban.
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 (6) A jogkövetési vizsgálat során feltárt adatokat az  adóhatóság jogosult az  adózóval közvetlen vagy közvetett 
szerződéses kapcsolatban állt vagy álló más adózó, illetve adózónak nem minősülő természetes személy 
ellenőrzésénél a tényállás tisztázása céljából felhasználni.

 (7) A jogkövetési vizsgálat megállapításai alapján az  adóhatóság megfelelő határidő tűzésével elrendelheti, hogy 
az adózó iratait, nyilvántartásait, adatbejelentéseit, bevallásait a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően 
rendezze, pótolja, önellenőrizze. Ha az  adózó ennek határidőn belül nem tesz eleget, az  adóhatóság mulasztási 
bírsággal sújtja.

42. A jogkövetési vizsgálat megindítása

92. §  A jogkövetési vizsgálat akkor is megkezdhető, ha az  adózó alkalmazottja, próbavásárlás, fel nem fedett 
próbavásárlás esetén az értékesítésben közreműködő személy, elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vagy 
egyéb, megrendelésen alapuló termékértékesítést folytató adózónál végzett próbavásárlás esetén a  megrendelt 
termék kiszállításában közreműködő személy van jelen.

43. A próbavásárlásra vonatkozó különös szabályok

93. § (1) Próbavásárlás esetén az ellenőrzési jogosultságot a próbavásárlás befejezésekor kell igazolni, és ezzel egyidejűleg 
az eladó az áru visszavétele mellett a vételárat köteles visszatéríteni.

 (2) Ha a  próbavásárlásra elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vagy egyéb, megrendelésen alapuló 
termékértékesítést folytató adózónál kerül sor, és a kiszállított termékhez az értékesítéshez kapcsolódó bizonylatot 
nem mellékelték, az  adóhatóság jogosult annak csomagolását megbontani és meggyőződni arról, hogy 
a  bizonylatot az  eladó a  csomagoláson belül elhelyezte-e. A  megrendelt termék kiszállításában közreműködő 
személy az ellenőrzés során hatósági tanúként közreműködik.

 (3) Az adóhatóság a termék visszaszolgáltatására csak abban az esetben köteles, ha annak vételárát az eladó – az erre 
vonatkozó felszólítást követően – visszatérítette. Ha az  eladó a  termék visszavételét és a  vételár visszafizetését 
megtagadja, a  vételár eljárási költségnek minősül, amelyet az  eladó visel, illetve a  terméket adóhatóság 
az adóvégrehajtás szabályai szerint értékesíti, ennek meghiúsulása esetén megsemmisíti.

 (4) Ha próbavásárlásra elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vagy egyéb megrendelésen alapuló 
termékértékesítést folytató adózónál kerül sor, az adóhatóság az ellenőrzés megállapításairól szóló jegyzőkönyvet 
minden esetben az adózó részére kézbesíti.

44. A fel nem fedett próbavásárlásra vonatkozó különös szabályok

94. § (1) Fel nem fedett próbavásárlás esetén az  ellenőrzési jogosultságot – ha az  adóhatóság jogsértést nem állapít 
meg – a próbavásárlás befejezésekor nem kell igazolni, azt az adózó részére kézbesített jegyzőkönyv tanúsítja. Ha 
az adóhatóság jogsértést állapít meg, a 93. § (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (2) Fel nem fedett próbavásárlás esetén – ha az adóhatóság jogsértést nem állapít meg – az ellenőrzés megállapításait 
a jelen lévő alkalmazottal vagy az értékesítésben közreműködő személlyel az adóhatóság nem ismerteti.

45. A jogkövetési vizsgálat befejezése

95. § (1) A jogkövetési vizsgálat során az  ellenőrzés megállapítását az  adóhatóság az  adózóval, a  jelen lévő alkalmazottal 
vagy az értékesítésben közreműködő személlyel ismerteti.

 (2) Ha az adóhatóság jogszabálysértést nem tárt fel, úgy az e tényt rögzítő jegyzőkönyvet a jelen lévő alkalmazott vagy 
az értékesítésben közreműködő személy részére is átadhatja.

 (3) Ha az ellenőrzést azért nem lehet befejezni, mert az adózó vagy képviselője az  ismertetésen nem vesz részt, vagy 
a jegyzőkönyvet nem veszi át, azt részére kézbesíteni kell.
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VII. FEJEZET 
AZ ADÓTELJESÍTMÉNY SZÁMÍTÁSA, A KIEMELT ADÓZÓK KIJELÖLÉSE, VALAMINT A LEGNAGYOBB 
ADÓTELJESÍTMÉNNYEL RENDELKEZŐ ADÓZÓK KÖRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

46. Az adóteljesítmény számítási módja

96. §  Az adóteljesítmény értékét az  adóteljesítmény-elemek egy évre vetített – a  tevékenység kezdetének 
figyelembevételével időarányosan megállapított – számtani átlagának összegeként kell kiszámítani. 
Az adóteljesítmény elemek számítása során kizárólag az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott bevallások adatai, 
illetve az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő adatok vehetők figyelembe.

97. §  Adóteljesítmény-elemek:
a) az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől az  adóévet megelőző év június 30-áig terjedő időszakra 

benyújtott általános forgalmi adó bevallásokban szereplő értékesítést terhelő adó (a fizetendő adó 
csökkentve a  közösségen belülről történő termékbeszerzés és a  termékimport címén fizetendő adóval) és 
a beszerzés után levonható adó értéke közül a bevallásokban szereplő nagyobb értékek;

b) az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől az  adóévet megelőző második év december 31-éig terjedő 
időszakra vonatkozóan a  társasági adóbevallásban az  adókedvezménnyel nem csökkentett társasági adó 
(számított adó) azzal, hogy a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetén az adóévet megelőző év 
augusztus 31-éig benyújtott bevallás adatait is figyelembe kell venni;

c) az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől az  adóévet megelőző év június 30-áig terjedő időszakra 
vonatkozó
ca) járulékfizetési kötelezettség, kivéve a költségvetési szerveket,
cb) jövedéki adó, környezetvédelmi termékdíj, népegészségügyi termékadó, regisztrációs adó és 

energiaadó fizetési kötelezettség;
cc) a  költségvetési szervek kivételével a  munkáltatók, kifizetők személyi jövedelemadó-bevallásában 

megállapított fizetési kötelezettsége,
d) az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől az  adóévet megelőző második év december 31-éig terjedő 

időszakra vonatkozóan
da) a  természetes személyek jövedelemadó bevallásában a  számított adó, az  elkülönülten adózó 

jövedelmek adója és a vállalkozói adókedvezmény,
db) minden egyéb bevallásban megállapított adókötelezettség (kivéve a  munkaadói, a  munkavállalói 

járulék és az egészségügyi hozzájárulás a költségvetési szerveknél), és
dc) az  igényelt költségvetési támogatás – ide nem értve az  adó-visszaigénylést és adó-visszatérítést  – 

abszolút értéken számolva.

98. §  Az adóteljesítmény számítása az adóévet megelőző év október 15-én nyilvántartott adatok alapján történik.

99. § (1) E fejezet alkalmazásában adózónak minősül az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti csoportos adóalany 
(a továbbiakban: áfa csoport) is.

 (2) Az  áfa csoport adóteljesítményének számításakor kizárólag az  áfa csoport bevallásában szereplő, a  97.  § 
a)  pont szerinti adatokat kell figyelembe venni. Ha az  adózó az  adóévet megelőző hatodik év január  1-jétől 
az  adóévet megelőző év június 30-áig terjedő időszakban (vizsgált időszak) áfa csoport tagja volt, az  adózó 
adóteljesítményének számításakor az  áfa csoport bevallásában szereplő adatokat figyelmen kívül kell 
hagyni. A  vizsgált időszak azon része tekintetében, amelyben az  adózó nem volt az  áfa csoport tagja, 
az adóteljesítményének számításakor az általa benyújtott áfa bevallásban szereplő, a 97. § a) pont szerinti adatokat 
kell figyelembe venni, és az áfa csoport bevallásában szereplő adatokat figyelmen kívül kell hagyni.

47. A kiemelt adózók kijelölése

100. §  Kiemelt adózónak minősülnek az  adóévet megelőző év utolsó napján csődeljárás, felszámolási eljárás, 
végelszámolási eljárás vagy kényszertörlési eljárás alatt nem álló, illetve nem törölt adószámú
a) részvénytársasági formában működő hitelintézetek és biztosítók,
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b) azon adózók – a költségvetési szervek, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozók 
és természetes személyek kivételével –, amelyek
ba) az adóévet megelőző második évben vagy azt megelőzően kezdték meg tevékenységüket, és
bb) adóteljesítményük értéke a 3 100 000 000 forintot elérte.

48. A legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók kijelölése

101. §  Legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózónak minősül az adózó, ha az adóévet megelőző év utolsó napján 
csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás alatt nem áll, illetve nem törölt 
adószámú és
a) az Art. alkalmazásában – kivéve az Art. 110. §-át –, adóteljesítményének értéke a 960 000 000 forintot elérte;
b) az Art. 110.  §-a alkalmazásában adóteljesítményének értéke a  212 000 000 forintot elérte, és az  adóévet 

megelőző év szeptember 1-jén havonkénti általános forgalmi adó bevallásra volt kötelezett.

VIII. FEJEZET 
A FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK, NYILVÁNTARTÁSÁNAK,  
A DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK ÉS VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MÓDJÁRÓL ÉS RÉSZLETES FELTÉTELEIRŐL,  
VALAMINT A DÖNTÉSI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

49. Feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtása és a kérelem alapján induló eljárás 
részletszabályai

102. § (1) Az  adózó a  feltételes adómegállapítás iránti kérelmet (e fejezet alkalmazásában a  továbbiakban: kérelem) 
az 1. melléklet szerinti tartalommal, magyar nyelven nyújthatja be az adópolitikáért felelős miniszternek.

 (2) Új kérelemnek minősül, ha az adózó a kérelemben ismertetett tényállás lényeges elemeit a kérelem benyújtása és 
elbírálása közötti időszakban megváltoztatja.

 (3) Külföldi illetőségű személy feltételes adómegállapítás iránti kérelmét kizárólag belföldi képviselője útján terjesztheti 
elő.

103. §  A kérelemhez csatolni kell
a) az adózó nyilatkozatát arról, hogy a  kérelemmel azonos tényállást tartalmazó ügyében nincs és korábban 

sem volt folyamatban tudomása szerint ellenőrzés, hatósági eljárás vagy bírósági eljárás,
b) kutatás-fejlesztési tevékenység minősítését is igénylő feltételes adómegállapítás iránti kérelem esetén 

a  kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével összefüggő eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező 
hatóság előzetes minősítést tartalmazó határozatának másolati példányát,

c) a számviteli törvényben meghatározott IFRS-ek szerinti számviteli elszámolásra épülő feltételes 
adómegállapítás iránti kérelem esetén a  Magyar Könyvvizsgálói Kamarának a  számviteli elszámolás 
minősítésére vonatkozó szakértői véleményét.

104. §  Az adópolitikáért felelős miniszter a  kérelmekről külön nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az  adózó nevét, 
cégnevét, állandó lakóhelyét vagy székhelyét, valamint a kérelem érkezésének időpontját, iktatószámát.

105. § (1) A  kérelem elbírálása során az  adópolitikáért felelős miniszter írásbeli kiegészítő adatokat kérhet az  adózótól, 
amelyeket magyar nyelven kell benyújtani a minisztériumhoz.

 (2) Az adópolitikáért felelős miniszter az adóhatóságtól az Art. 131. § (14) bekezdés f ) pontja alapján kérhet információt.
 (3) A  (2)  bekezdés szerinti megkeresést az  állami adó- és vámhatóság tizenöt napon belül teljesíti. A  megkeresés 

időtartama a feltételes adómegállapítás iránti eljárás határidejébe nem számít bele.

106. § (1) Az  adópolitikáért felelős miniszter a  jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügyletre vonatkozó kérelmet a  benyújtást 
követő nyolc napon belül megküldi az állami adó- és vámhatóságnak.

 (2) Az  adópolitikáért felelős miniszter a  kérelem alapján indult eljárást lezáró döntést a  döntés véglegessé válásának 
napjáról történő értesítéssel együtt a döntés véglegessé válásától számított nyolc napon belül megküldi az állami 
adó- és vámhatóságnak.

 (3) Az adózó – kérésére – a feltételes adómegállapítás intézése során meghallgatható.
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107. §  Az adópolitikáért felelős miniszter a  feltételes adómegállapítást a  kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályok 
alapján adja ki. Ha a  kérelem benyújtását követően, a  határozat kiadmányozásának időpontjáig a  feltételes 
adómegállapítást érdemben érintő jogszabályváltozás lép hatályba, – a  tartós feltételes adómegállapítás esetén 
a  társasági adót érintő megállapítás kivételével, – a  határozat tartalmazza mind a  kérelem benyújtásakor, mind 
a határozat kiadmányozásakor hatályos jogszabályoknak megfelelő adómegállapítást.

108. § (1) Az  adópolitikáért felelős miniszter a  feltételes adómegállapításról a  végleges határozat egy példányának 
megküldésével tájékoztatja az  állami adó- és vámhatóságot. A  kérelem elutasításáról szóló határozatot 
az adópolitikáért felelős miniszter csak az adózónak kézbesíti.

 (2) Az  adópolitikáért felelős miniszter a  végleges határozat egy példányának az  (1)  bekezdés szerinti megküldésével 
egyidejűleg megküldi a  határozatot érintő, az  adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási 
együttműködés egyes szabályairól szóló 2013.  évi XXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Aktv.) 19/B.  §-a és 43/T.  §-a 
szerinti információcsere teljesítéséhez szükséges információkat az  Aktv. említett rendelkezéseinek hatálya alá 
tartozó ügyekben az állami adó- és vámhatóságnak.

50. A feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtása előtti előzetes konzultáció

109. §  Az előzetes konzultáció során az  adózó és az  adópolitikáért felelős miniszter előzetesen egyeztethet az  eljárás 
feltételeiről, a  határidejéről, a  megfizetendő díj mértékéről, a  jogorvoslati lehetőségekről, a  feltételes 
adómegállapítás hatályáról vagy bármely más eljárási kérdésről. A  konzultáció során az  adózó bemutathatja 
a  tervezett kérelem tárgyát képező ügyletet, az  alapul szolgáló tényállást, az  adókötelezettségre, vagy 
annak hiányára vonatkozó tervezett konkrét kérdéseket. Az  előzetes konzultáció eredménye az  adózót vagy 
az  adópolitikáért felelős minisztert az  adó feltételes megállapítására irányuló eljárásban nem köti. Az  előzetes 
konzultációról jegyzőkönyv készül.

51. Díjfizetés

110. § (1) A kérelem, illetve a személyes konzultáció díját a Nemzetgazdasági Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-01460658 számú számlájára kell befizetni. A  díj nem minősül a  központi költségvetés központosított 
bevételének.

 (2) A díj megfizetésére részletfizetés vagy fizetési halasztás nem adható.

IX. FEJEZET 
A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK, NYILVÁNTARTÁSÁNAK, 
AZ ÉVES JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉGNEK, A DÍJ KEZELÉSÉNEK, NYILVÁNTARTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL 
ÉS FELTÉTELEIRŐL, TOVÁBBÁ AZ ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

52. A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtása és a kérelem alapján induló eljárás 
részletszabályai

111. § (1) A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: kérelem) tartalmazza:
a) a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló jogszabály szerinti 

fődokumentumot és helyi dokumentumot,
b) azon időszak megjelölését, amelyre a határozat kötőerejének megállapítását kérik,
c) az egyoldalú, kétoldalú vagy többoldalú eljárások közüli választást,
d) kétoldalú vagy többoldalú eljárás iránti kérelem esetén a  kérelem és mellékleteinek angol nyelvű 

szakfordítását,
e) a fizetési számlaszám megjelölését, ahová az adózó a díj visszautalását kéri a kérelem elutasítása esetén,
f ) az adózó végső anyavállalatának nevét, székhelyét, azonosító számát,
g) belföldi illetőségű kapcsolt vállalkozásait, az  eljárással érintett belföldi és külföldi illetőségű kapcsolt 

vállalkozások adatait (ideértve azok nevének, címének, székhelyének, telephelyének, adószámának, 
ennek hiányában azzal egyenértékű azonosítójának feltüntetését, továbbá az  adózó végső és közvetlen 
anyavállalatának adatait).
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 (2) Az  (1)  bekezdés g)  pontja és az  1.  melléklet szerinti végső anyavállalat a  multinacionális vállalatcsoport azon 
csoporttagja, amely
a) közvetlenül vagy közvetetten részesedéssel rendelkezik a  multinacionális vállalatcsoport egy vagy több 

másik csoporttagjában, amely alapján összevont pénzügyi kimutatások készítésére kötelezett az  adóügyi 
illetősége szerinti államban, illetve területen általában alkalmazott számviteli előírások szerint, vagy ilyen 
kötelezettsége állna fenn, ha a benne való tulajdoni részesedésekkel nyilvános értékpapírtőzsdén kereskedés 
folyna az adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen, és

b) a multinacionális vállalatcsoportnak nincs másik olyan csoporttagja, amely benne közvetlenül vagy 
közvetetten az a) pont szerinti érdekeltséggel rendelkezik.

 (3) A kérelem egy ügyletre vagy több, de egymással összevonható ügyletre vonatkozhat.
 (4) A  kérelemhez csatolni kell az  előterjesztő nyilatkozatát arról, hogy a  kérelemben bemutatott tényállás megfelel 

a valóságnak.
 (5) Az  állami adó- és vámhatóság a  kérelmekről külön nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az  adózó azonosító 

adatait, a  kérelem érkezésének időpontját, iktatószámát, a  befizetett díj összegét, az  eljárás lefolytatásának 
időtartamát.

112. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás a kérelem benyújtását követően haladéktalanul értesíti az adózó 
adóügyeiben illetékes megyei vagy fővárosi adó- és vámigazgatóságot a kérelem benyújtásának tényéről.

 (2) A  Központi Irányítás az  eljárása eredményeként hozott véglegessé vált döntés egy példányának megküldésével 
– a véglegessé válás megállapítását követően haladéktalanul – tájékoztatja az  illetékes megyei vagy fővárosi adó- 
és vámigazgatóságot. Ha az  állami adó- és vámhatóság a  kérelmet elutasítja, a  Központi Irányítás – az  elutasító 
döntés megküldése nélkül – a kérelem elutasításának tényéről tájékoztatja az illetékes megyei vagy fővárosi adó- és 
vámigazgatóságot.

 (3) Az  elutasító döntés meghozatala előtt az  állami adó- és vámhatóság az  adózót legalább nyolcnapos határidő 
tűzésével, akár több alkalommal is, hiánypótlásra hívja fel, ha az ármegállapítási kérelem formai vagy tartalmi hibái 
az adózó által orvosolhatóak.

 (4) Az  (1)–(2)  bekezdésnek megfelelően kell eljárni a  döntés módosítása, illetve érvényességének meghosszabbítása 
iránti eljárásban is.

 (5) Az állami adó- és vámhatóság a döntés egy példányát – ideértve az azt meghosszabbító és módosító határozatot 
is – a véglegessé válástól számított harminc napon belül megküldi a nemzetgazdasági miniszternek.

 (6) Az állami adó- és vámhatóság az  (5) bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg tájékoztatást küld a határozatot 
érintő, az  Aktv. 19/B.  §-a és 43/T.  §-a szerinti információcsere keretében közlésre kerülő információkról az  Aktv. 
említett rendelkezéseinek hatálya alá tartozó ügyekben az adópolitikáért felelős miniszter részére.

113. § (1) Kétoldalú vagy többoldalú eljárás iránti kérelem benyújtása esetén az adózó a dokumentációhoz csatolja a kérelem 
angol nyelvű szakfordítását. Az állami adó- és vámhatóság felhívására az adózó csatolja a kétoldalú vagy többoldalú 
eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációs részek angol nyelvű szakfordítását. Kétoldalú vagy többoldalú 
eljárás iránti kérelem esetén az  állami adó- és vámhatóság a  külföldi állam illetékes hatóságával megkötendő 
megállapodás és a kérelem elbírálásához szükséges adatok beszerzése érdekében eljárást kezdeményez a külföldi 
állam illetékes hatóságával a kettős adóztatás elkerülése tárgyában kötött nemzetközi egyezménynek a kölcsönös 
egyeztetési eljárásról szóló vagy ennek megfelelő rendelkezései alapján.

 (2) Két-, illetve többoldalú eljárásban az  adózó nem vesz részt az  állami adó- és vámhatóság és az  illetékes külföldi 
hatóság közötti információcsere vagy kölcsönös egyeztető eljárásban. Ezen eljárások folyamán felmerült új tények, 
adatok, körülmények tisztázása érdekében az  állami adó- és vámhatóság kivételes jelleggel nyolc napos határidő 
tűzésével felhívhatja az adózót az adózó rendelkezésére álló és az ármegállapítási kérelem elbírálása szempontjából 
érdeminek minősülő kiegészítő információk szolgáltatására.

 (3) Az  információcsere, illetve a  kölcsönös egyeztető eljárás eredményéről az  állami adó- és vámhatóság kérelemre 
tájékoztatja az adózót.

 (4) Az  állami adó- és vámhatóság az  adózót a  szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási 
kötelezettségről szóló külön jogszabály alapján készítendő nyilvántartással megegyező tartalmon túl az  adózónál 
fellelhető – a szokásos piaci ár megállapításához szükséges – további információk szolgáltatására hívhatja fel, akár 
több alkalommal is, megjelölve az információk megadásának határidejét is.
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114. § (1) Az  Art. 176.  §-a szerinti valódiságvizsgálat az  ellenőrzésre előírt szabályoknak megfelelően az  ármegállapításra 
történő utalást tartalmazó megbízólevél felmutatásával kezdődik. A  valódiságvizsgálat lefolytatására nyitva 
álló határidő harminc nap. A  valódiságvizsgálatra rendelkezésre álló határidő meghosszabbítására, az  adózó 
együttműködési kötelezettségére, az  adózó és az  adóhatóság jogaira, illetve kötelezettségeire az  Art.-ben előírt, 
az ellenőrzésre irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 (2) A valódiságvizsgálat határozathozatal nélkül jegyzőkönyv felvételével zárul.

53. A szokásos piaci ár megállapítás iránti kérelem benyújtása előtti előzetes konzultáció

115. § (1) Előzetes konzultáció során az  állami adó- és vámhatóság tájékoztatja a  kérelmezőt az  eljárás lefolytatásának 
feltételeiről, időbeni ütemezéséről, módszeréről, az  együttműködés lehetséges módjairól. A  konzultáció 
során az  adózó bemutatja a  tervezett kérelem tárgyát képező ügyletet, az  alapul szolgáló tényállást, 
az  adókötelezettségre, vagy annak hiányára vonatkozó tervezett konkrét kérdéseket. Az  előzetes konzultáció 
eredménye a kérelmezőt, illetve az eljáró hatóságot a szokásos piaci ár megállapítása iránt folytatott eljárásban nem 
köti. Az előzetes konzultációról jegyzőkönyv készül.

 (2) Az  adózó az  ármegállapítási eljárás folyamán meghallgatható. A  meghallgatást az  adózó is kezdeményezheti. 
A szóbeli meghallgatásról jegyzőkönyv készül.

54. Díjfizetés

116. § (1) A  kérelem, valamint az  előzetes konzultáció díját a  Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076143 számú 
NAV Szokásos piaci ár megállapítás díja bevételi számlára kell befizetni. A díj a központi költségvetés központosított 
bevételét képezi.

 (2) Az  ármegállapítási kérelem elutasítása, illetve visszavonása esetén az  állami adó- és vámhatóság a  befizetett díj 
nyolcvanöt százalékát a  kérelmet elutasító, illetve az  eljárást megszüntető végzés véglegessé válását követően 
haladéktalanul átutalja az adózó által az ármegállapítási kérelemben megjelölt fizetési számlára.

 (3) Ha az adózó az állami adó- és vámhatóság felhívására a kérelem elutasításának terhe mellett vállalja az eljárás során 
felmerült költségtöbblet megtérítését, az  állami adó- és vámhatóság tételes kimutatással, különösen a  ráfordított 
munka-, szakértői, illetve egyéb, az eljárás érdekében felmerült összes költség elkülönített feltüntetésével állapítja 
meg végzésben az adózó által fizetendő költségtöbbletet.

X. FEJEZET 
AZ ADÓKÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE SORÁN ALKALMAZANDÓ TÉRÍTÉSKÖTELES NYOMTATVÁNYOK 
ELŐÁLLÍTÓINAK ÉS FORGALMAZÓINAK KIVÁLASZTÁSÁRÓL

117. § (1) E fejezet előírásait az állami adó- és vámhatóság által az adókötelezettségek teljesítéséhez kialakított, az adózók által 
térítés ellenében beszerezhető nyomtatványokra kell alkalmazni.

 (2) E fejezet hatálya nem terjed ki az  állami adó- és vámhatóság által meghatározott módon gépi adathordozón 
teljesített bevallás és adatszolgáltatás, illetve a  mágneses adathordozón vagy elektronikus úton teljesített 
bejelentésre, bevallásra, adatszolgáltatásra.

118. § (1) A 117.  § (1)  bekezdésében meghatározott nyomtatványok (a  továbbiakban: nyomtatványok) gyártására és 
forgalmazására az állami adó- és vámhatóság pályázatot ír ki. A pályázati felhívás nyilvános, melyet az állami adó- és 
vámhatóság két országos napilapban és a Pénzügyi Közlönyben hirdet meg.

 (2) A pályázatot az  állami adó- és vámhatóság a  pályázat kiírásakor, valamint az  azt követően rendszeresített 
valamennyi nyomtatvány előállítására és országos terjesztésére írja ki.

119. § (1) A pályázaton olyan gazdasági társaság vehet részt, amely
a) a pályázat kiírását megelőző legalább két teljes naptári éven át működött, és
b) az Art. szerint – a pályázata benyújtásának időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül, és

ba) ezt harminc napnál nem régebbi közokirattal igazolja, vagy
bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
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 (2) A pályázat tevékenység egészére (az előállításra és az országos terjesztésre) nyújtható be.
 (3) Pályázatot több gazdasági társaság együttesen is benyújthat, amelyet egy pályázatként kell értékelni.
 (4) A pályázat benyújtásának határideje a pályázat kiírását követő hatvanadik nap.

120. § (1) A pályázat feltételeit a pályázati kiírás és a részletes tájékoztató tartalmazza.
 (2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell

a) a pályázat meghirdetése időpontjában rendszeresített nyomtatványfajták számát és az  éves szintű 
értékesítés becsült összmennyiségét, becsült terjedelmét;

b) a nyomtatványellátás biztosításának módját, az értékesítés feltételeit;
c) a pályázatok benyújtásának helyét, módját és pontos határidejét;
d) a részletes tájékoztató (például a  pályázat kiírása időpontjában hatályos egyes nyomtatványfajták éves 

szintű értékesítésének becsült mennyisége, az  egyes nyomtatványfajták terjedelme, technológiai, 
minőségi követelményei, a  pályázati felhívásban megjelölt kötelező tartalmi elemek további részletezése, 
a  nyomtatványok állami adó- és vámhatóság által ajánlott eladási ára, a  feladat ellátásához szükséges 
gazdasági és műszaki követelményeknek való megfelelőség igazolásának módja) rendelkezésre bocsátása 
helyét, idejét;

e) a pályázatra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölését;
f ) a pályázatok elbírálásának menetét, szempontrendszerét, külön kiemelve:

fa) a pályázatok felbontásának helyét és időpontját,
fb) a pályázatok elbírálására vonatkozó időtartamot,
fc) a bírálati szempontokat,
fd) az eredményhirdetés módját, helyét, várható idejét,
fe) az arra való utalást, hogy a pályázati kiírás a jelen rendelet előírásai alapján történik;

g) a nyertes pályázó ajánlati kötöttségének időtartamát.
 (3) A pályázat akkor érvényes, ha megfelel a  pályázati kiírásban és a  részletes tájékoztatóban meghatározott tartalmi 

és formai követelményeknek, és tartalmazza a  pályázó kifejezett nyilatkozatát a  felhívás feltételeire, a  szerződés 
teljesítésére.

121. § (1) A pályázatok elbírálását az állami adó- és vámhatóság vezetője által kijelölt 5 tagú bíráló bizottság végzi. A bizottság 
két tagja az állami adó- és vámhatósággal közszolgálati jogviszonyban nem álló személy.

 (2) Összeférhetetlenség miatt nem lehet a bizottság tagja, aki
a) a pályázó gazdasági társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
b) a pályázó gazdasági társaság vezető tisztségviselője,
c) a pályázó gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy
d) az a)–c) pont szerinti személy Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerinti hozzátartozója.

 (3) A bizottsági tag köteles írásban nyilatkozni arról, hogy vele szemben kizárási ok nem áll fenn. A  kizárási ok 
fennállását a bizottsági tag az állami adó- és vámhatóság vezetőjének jelenti be.

 (4) A pályázatokat a  benyújtási határidő lejártát követően a  bíráló bizottság közjegyző jelenlétében bontja fel és 
értékeli. A  pályázatok felbontására a  bíráló bizottság a  pályázók képviselőit meghívja. A  pályázatok felbontásánál 
csak a  bíráló bizottság tagjai, a  pályázók meghívott képviselői és a  közjegyző lehetnek jelen. A  pályázók nevét, 
székhelyét és azokat a  megállapításokat, amelyek a  pályázat alaki és tartalmi feltételeknek való megfelelésére 
vonatkoznak, a pályázatok felbontásával egyidejűleg jegyzőkönyvbe kell foglalni.

 (5) A benyújtott pályázatokat a benyújtási határidőt követő negyvenöt napon belül el kell bírálni.
 (6) A pályázati eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb pályázatot benyújtó pályázó. Az elbírálás szempontjait 

a pályázati kiírás tartalmazza.
 (7) A pályázatok elbírálásakor elsődleges szempont a  tevékenység ellátására való alkalmasság és az  ajánlott ár. 

A  nyomtatványok ajánlott eladási árát az  első évre az  állami adó- és vámhatóság a  részletes tájékoztatóban 
határozza meg.

 (8) Érvénytelen a pályázat, ha
a) olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult az eljárásban részt venni,
b) nyilvánvalóan hamis adatot tartalmaz,
c) azt a pályázati felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be,
d) az nem felel meg a részletes pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek,
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e) a pályázó által ajánlott eladási ár több mint tíz százalékkal meghaladja az  állami adó- és vámhatóság által 
a részletes tájékoztatóban ajánlott eladási árat.

 (9) Eredménytelennek kell tekinteni a pályázati eljárást, ha nem érkezik értékelhető pályázat. Eredménytelen pályázati 
eljárás esetén az állami adó- és vámhatóság harminc napon belül új pályázatot ír ki.

122. § (1) A bíráló bizottság a  pályázatok elbírálásáról jegyzőkönyvet készít, amelyben javaslatot tesz a  pályázat nyertesére. 
A  pályázati eljárás nyerteséről a  bíráló bizottság javaslata alapján az  állami adó- és vámhatóság vezetője dönt. 
A pályázat eredménye bíróság előtt megtámadható.

 (2) A pályázatok elbírálásáról a  döntést követően emlékeztető készül. Az  emlékeztetőnek az  alábbi – a  pályázat 
elbírálása szempontjából lényeges – körülményeket kell tartalmaznia:
a) a beérkezett pályázatok adatainak összefoglalását;
b) a legkedvezőbb pályázat elfogadásának részletes indokait.

 (3) Az emlékeztetőben foglaltak közérdekű adatnak minősülnek. Az  emlékeztetőt bárki megtekintheti, arról 
– a költségek megfizetése mellett – másolatot kérhet.

 (4) A pályázat eredményét a bíráló bizottság a pályázati kiírásban meghatározott módon hirdeti ki.
 (5) A pályázatok elbírálásáról és az  eljárás eredményéről a  döntést követően öt munkanapon belül az  állami adó- és 

vámhatóság írásban értesíti a pályázókat.
 (6) Az állami adó- és vámhatóság a nyertes pályázóval a tevékenységek ellátásáról, a gyártás és forgalmazás részletes 

feltételeiről határozott idejű, legfeljebb öt évre szóló szerződést köt. A szerződés részletes feltételeit a pályázati kiírás 
és a részletes tájékoztató tartalmazza.

 (7) A nyomtatványok előállításával és forgalmazásával kapcsolatban felmerülő költségek, valamint az  elért bevétel 
a pályázat nyertesét terheli és illeti meg. A nyomtatványok eladási árának évenkénti emeléséről a pályázat nyertese 
és az állami adó- és vámhatóság megállapodik. Ennek hiányában a tárgyévi áremelés nem haladhatja meg az előző 
évi, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindexet.

123. § (1) Az állami adó- és vámhatóság az adózással kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően meghatározza 
a  nyomtatványok és kitöltési útmutatóik adattartalmát és formátumát, továbbá a  jogszabályi változásoknak 
megfelelően elvégzi azok szükséges módosítását.

 (2) A nyomtatványok hamisítás elleni védelmét biztosító – az állami adó- és vámhatóság által jóváhagyott – jelzést vagy 
feliratot az előállító köteles a nyomtatványon elhelyezni.

 (3) A nyomtatványok gyártójának az  állami adó- és vámhatóság a  nyomtatványmintákat – az  azok biztonságos 
előállításához és forgalomba hozatalához szükséges időtartamra is tekintettel – rendelkezésre bocsátja.

XI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

124. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

125. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

126. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján kiállított általános megbízólevelek 2018. június 30. napjáig 
érvényesek.

127. §  Az adóév utolsó napján az  erre a  célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett természetes 
személy és a  családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja őstermelői tevékenysége 
tekintetében adókötelezettségeit – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a  mezőgazdasági őstermelőre 
irányadó szabályok szerint teljesíti. A  családi gazdálkodó és említett családtagja a  családi gazdaság nyilvántartási 
számát az adózásával összefüggő valamennyi iratán, valamint a törvény alapján adókedvezményt, adómentességet 
biztosító nyilatkozatán köteles feltüntetni.
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128. §  Hatályát veszti az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és 
forgalmazóinak kiválasztásáról szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A feltételes adómegállapítás iránti kérelem

A kérelem tartalmazza:

 1. Az adózó
1.1. nevét (cégnevét),
1.2. állandó lakóhelyét (belföldi és külföldi székhelyét, telephelyét), levelezési címét,
1.3. adószámát vagy adóazonosító jelét,
1.4. létesítő okiratának keltét,
1.5. gazdálkodási formáját,
1.6. tevékenységének felsorolását,
1.7. kapcsolt vállalkozásait; az  adózó kérelemmel érintett belföldi és külföldi illetőségű kapcsolt vállalkozásait 

ideértve azok nevének, címének, székhelyének, telephelyének, adószámának, ennek hiányában azzal 
egyenértékű azonosítójának feltüntetésével, továbbá az  adózó végső és közvetlen anyavállalatának 
azonosító adatait;

 2. a cégjegyzék számát, a cégbejegyzés keltét;
 3. az ügyben eljáró képviselő nevét, telefonszámát;
 4. a kérelem tárgyának pontos megjelölését;
 5. a tényállás részletes leírását;
 6. annak az időszaknak a megjelölését, amelyre az ügylet vonatkozik;
 7. az ügylettel elérni kívánt gazdasági cél megjelölését;
 8. a kérelmet alátámasztó (erősítő) vélemények, szakmai álláspontok megjelölését, a forrás ismertetését;
 9. az  adózó (képviselője) álláspontja szerinti megoldást és a  jogszabályi minősítés felvázolását, értelmezését 

a törvényről;
 10. az adózó azon nyilatkozatát, hogy beszámolóját az IFRS-ek szerint készíti-e, továbbá ha igen, áttérésének adóévét;
 11. mellékletként:

11.1. a megkötendő ügylet tervezetét, ha az rendelkezésre áll,
11.2. egyéb, a tényállást alátámasztó iratokat,
11.3. az adózó képviseletében eljáró képviseleti jogosultságának igazolását,
11.4. a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy az ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírásminta-másolat,
 12. az adózó nyilatkozatát a befizetendő díj összegéről;
 13. a fizetési számlaszám megjelölését, ahová az adózó a díj visszautalását kéri a kérelem elutasítása esetén;
 14. egyéb, az adózó által fontosnak tartott körülmények megjelölését;
 15. az adózó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a tényállásban ismertetett ügylet kapcsán rendelkezik-e szokásos piaci 

ár megállapításáról szóló határozattal vagy szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelmet nyújtott-e be (tervezi-e 
annak benyújtását);

 16. az adózó nyilatkozatát, mely szerint
16.1. tudomásul veszi, hogy a törvényi feltételektől eltérő feltételes adómegállapítást nem kérhet, mert az eltérésre 

törvény nem ad lehetőséget,
16.2. kijelenti, hogy a kérelemben megjelölt tényállás megfelel a valóságnak,
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16.3. tudomásul veszi, hogy a  feltételes adómegállapítást érintő jövőbeli jogszabályváltozás, illetve a  tényállás 
megváltozása (tartalmi változás) esetén – annak időpontjától kezdődően – a feltételes adómegállapítás nem 
alkalmazható,

16.4. tudomása szerint a kérelem vagy hasonló kérelme ügyében nem folyt és nem folyik ellenőrzés, adóigazgatási 
eljárás vagy bírósági eljárás,

16.5. hozzájárul a  kérelem elbírálásához szükséges, adózásával összefüggő más adatok beszerzéséhez, 
megismeréséhez;

 17. az adózó képviselője cégszerű aláírását.

A Kormány 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról

A Kormány az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105.  § 
(1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12.  § (5)–(8)  bekezdése, a  13.  §, a  14.  § (1) és (2)  bekezdése, valamint a  17.  § (1)  bekezdése tekintetében az  elektronikus 
ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105.  § (1)  bekezdés k)  pontjában, 
valamint 105. § (3) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. § (3) bekezdése, valamint az 1. mellékletben foglalt táblázat B:2 mezőjének második pontja tekintetében az elektronikus 
ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105.  § (1)  bekezdés c)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1.  adattrezor-archiválás: az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény (a  továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 25.  § (4a)  bekezdése szerinti, az  elektronikus 
ügyintézést biztosító szervnek az  ügyek intézésével kapcsolatos, elektronikus információs rendszereiben és 
nyilvántartásaiban tárolt nem minősített adatai biztonsági mentése;

2.  Felügyelet: az E-ügyintézési tv. 1. § 18. pontjában meghatározott Elektronikus Ügyintézési Felügyelet;
3.  kisméretű archív állomány: az  adattrezor-archiválás mérete az  adatokkal és a  teljes futtatási környezettel 

együtt nem éri el a 300 megabájtot;
4.  Kormányzati Adattrezor: olyan kormányzati adatbank, amely az  adattrezor-archivált állományokat fogadja 

és biztonságosan tárolja, őrzi, és az  adatok adatkezelő részére történő kiadásával újraépíthetővé teszi 
a különböző informatikai rendszereket;

5.  Kormányzati Felhő: az  EKOP-2.2.1-2012-2012-0001 „Kormányzati Felhő – Kormányzati adatközpont és  
IT értéknövelt szolgáltatásnyújtás megalapozása” projekt keretében létrehozott és a  NISZ Zrt. által 
üzemeltetett, számítási és tárolókapacitást nyújtó, felhő technológián alapuló informatikai infrastruktúra-
szolgáltatások összessége;

6.  NISZ Zrt.: a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
7.  Önkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § 

(2) bekezdése szerinti elektronikus információs rendszer;
8.  teljes futtatási környezet: a  számítógépen alkalmazott programok futtatásához szükséges szoftverkörnyezet, 

melynek részét képezi az  operációs rendszer, a  telepített programkönyvtárak, segédprogramok, 
rendszerbeállítások.

2. Az adatkezelő

2. § (1) Az  adattrezor-archiválási kötelezettség az  e-ügyintézést biztosító szervet, továbbá a  központi elektronikus 
ügyintézési szolgáltatást, valamint szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó szervet 
(a  továbbiakban együtt: adatkezelő) terheli az  általa saját szoftverkörnyezetben kezelt adatok tekintetében. Ha 
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az  adatkezelő szerződés alapján adatfeldolgozót vesz igénybe, az  adatfeldolgozással érintett adatok tekintetében 
az  adattrezor-archiválást és az  ahhoz kapcsolódó, e  rendeletben meghatározott feladatokat az  adatkezelő 
az adatfeldolgozó útján látja el.

 (2) Az adatkezelő felelőssége, hogy az archivált adatokból az eredeti környezet teljes vagy részleges megsemmisülése 
esetén helyreállítható legyen az eredeti működés a megfelelő hardvereszközök üzembe helyezését követően.

3. Az őrzésért felelős szerv

3. § (1) A  Kormány az  adattrezor-archiválások Kormányzati Adattrezorban történő őrzéséért és az  adattrezor-archiválási 
rendszer üzemeltetéséért felelős szervként (a továbbiakban együtt: őrzésért felelős szerv) a NISZ Zrt.-t jelöli ki.

 (2) Az  őrzésért felelős szerv feladata adatfeldolgozóként az  adattrezor-archiválás átvétele, biztonságos és szakszerű 
tárolása és visszaszolgáltatása, valamint az adattrezor-archiválási rendszer üzemeltetése.

4. Az adattrezor-archiválás tartalma, átadása, megőrzése

4. § (1) Az  adattrezor-archiválási kötelezettség célja az  adatkezelőnek az  e-ügyintézési kötelezettség teljesítésével 
összefüggő adatai sérüléséből eredő működési zavara esetén a működési képesség helyreállítása és az adatvesztés 
minimalizálása.

 (2) Az adattrezor-archiválást olyan formátumban kell elvégezni, hogy abból értelmezhető adatot csak az adatkezelő, és 
csak az archiválás visszaállítását követően tudjon előállítani.

 (3) Ha az  archiválási kötelezettséggel érintett nyilvántartások esetén az  adatok visszaállítása aránytalanul költséges 
vagy időigényes, az adattrezor-archiválás az adatokkal együtt a teljes futtatási környezet archiválását is tartalmazza.

 (4) Az  adattrezor-archiválás a  legutolsó állapot helyreállításához szükséges adatállományokat tartalmazza. 
Az  adatkezelő és az  őrzésért felelős szerv megállapodhat abban, hogy az  adattrezor-archiválás időállapotokat is 
tartalmaz.

 (5) Első alkalommal valamennyi elektronikus információs rendszer vagy nyilvántartás esetében a teljes adatállományt 
archiválni kell. A  változások archiválása ehhez az  állományhoz képest történik úgy, hogy a  legutolsó állomány 
legfeljebb két állományból helyreállítható legyen. A  teljes adatállomány archiválása esetén az  archiválandó 
adatmennyiség őrzésért felelős szerv részére történő átadása az  adatkezelő által biztosított fizikai adathordozó 
használatával történik. Az  adatkezelő és az  őrzésért felelős szerv megállapodhat abban, hogy a  technikai és 
biztonsági feltételek fennállása esetén a teljes adatállomány átadása hálózati kapcsolat útján történjen.

 (6) Az  elektronikus információbiztonságra vonatkozó szabályokból következő biztonsági mentési kötelezettség nem 
váltható ki az adattrezor-archiválási kötelezettséggel.

5. § (1) Az  adattrezor-archiváláshoz szükséges, az  adatkezelő archiválási rendszere és az  adattrezor központi megoldása 
közötti egységes formátumot biztosító virtuális eszközrendszert az  őrzésért felelős szerv bocsátja az  adatkezelő 
rendelkezésére. Az  adatkezelő az  archiváláshoz – a  nemzetbiztonsági szolgálatok elektronikus információs 
rendszerei adattrezor-archiválását kivéve – ezt az  eszközrendszert köteles használni. A  virtuális eszközrendszer 
rosszindulatú szoftverkódoktól való mentességéért az őrzésért felelős szerv a felelős.

 (2) A virtuális eszközrendszert futtató infrastruktúrát az adatkezelő biztosítja. A 13. § (3) bekezdésében meghatározott 
adatmennyiséget meghaladó kapacitásigény esetén az egységes formátumot biztosító eszközrendszert az őrzésért 
felelős szerv fizikai úton biztosítja.

 (3) Az  adattrezor-archiválást titkosító kulcs alkalmazásával az  adatkezelőnek úgy kell elvégeznie, hogy abból 
az  adatkezelőnél működtetett elektronikus információs rendszerek külön-külön is visszaállíthatóak legyenek. 
Az  adatkezelőnek jól beazonosítható módon meg kell jelölnie, hogy az  átadott adatállomány mely adatkezelő 
elektronikus információs rendszere archiválását tartalmazza. Az  adattrezor-archiválásnak tartalmaznia kell 
a visszaállításhoz szükséges dokumentációt.

 (4) Az őrzésért felelős szervnek átadásra kerülő adatállománynak a technika archiváláskori állása szerint rosszindulatú 
szoftverkódtól való mentessége az adatkezelő szerv felelőssége.

6. § (1) Az  adattrezor-archiváláshoz szükséges titkosító kulcsot az  Információs Hivatal állítja elő két példányban, és egy 
példányt eljuttat az  adatkezelőhöz. Valamennyi adatkezelő szervet saját, egyéni kulccsal kell ellátni. A  kulcs nem 
hozható harmadik szerv vagy személy tudomására, csak az  adatkezelőnek vagy jogutódjának, vagy törvényben 
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kijelölt szervnek adható ki. Az  Információs Hivatal által átadott kulcsról az  adatkezelő másolatot készít és azt 
biztonságos helyen tárolja.

 (2) Az  Információs Hivatal elkülönítetten tárolja a  titkosító kulcs egy példányát, és azt az  adatkezelő vagy jogutódja 
rendelkezésére bocsátja, ha az adatkezelőnél lévő titkosító kulcs és annak másolata megsemmisül, vagy mindkettő 
megsérül.

7. § (1) A  titkosított adattrezor-archiválás átadása – az  őrzésért felelős szerv és az  adatkezelő szerződése alapján, a  9.  § 
szerinti kivétellel – történhet
a) az archivált adatállományokat tartalmazó fizikai adattároló eszköz rendelkezésre bocsátásával vagy
b) hálózati kapcsolat útján.

 (2) Ha az  adattrezor-archiválás mérete miatt az  adattrezor-archiválás átadása aránytalan terhet ró az  adatkezelőre, 
az adattrezor-archiválás átadása az adatkezelő által biztosított fizikai adattároló eszköz rendelkezésre bocsátásával 
történik.

 (3) Ha az  adattrezor-archiválás átadása fizikai adattároló eszköz rendelkezésre bocsátásával történik, az  adattároló 
eszközt az  adatkezelő által kijelölt személy adja át az  őrzésért felelős szerv által kijelölt személynek. A  kijelölt 
személynek a személyazonosságát és a kijelölés tényét igazolnia kell.

 (4) Ha az  adattrezor-archiválás átadása fizikai adattároló eszköz rendelkezésre bocsátásával történik, az  eszközt 
az  őrzésért felelős szerv az  azonos archiválási gyakoriságú adattrezor-archiválás következő átadásakor 
az adatkezelőnek visszaadja.

8. §  Az adattrezor-archiválás megőrzése – a 9. § szerinti kivétellel – történhet
a) ha van, a  fizikai adattároló eszköz helyreállíthatatlan módon történő törlése vagy az  eszköz adatkezelőnek 

történő visszaadása mellett az  archív állomány központi tárolóhelyre történő, logikai elkülönítést biztosító 
másolásával vagy

b) az átadott fizikai adattároló eszköz tárolásával.

9. § (1) Kisméretű archív állomány esetén az adattrezor-archiválás
a) átadása hálózati kapcsolat útján,
b) megőrzése az archív adatállomány központi tárolóhelyre történő, logikai elkülönítést biztosító másolásával
történik.

 (2) A nemzetbiztonsági szolgálatok hatósági feladatokhoz kapcsolódó, minősített adatot nem tartalmazó elektronikus 
információs rendszerei esetében az adattrezor-archiválás
a) átadását kizárólag az adatkezelő által biztosított fizikai adattároló eszköz alkalmazásával lehet végrehajtani,
b) megőrzése az átadott fizikai adattároló eszköz tárolásával történik.

10. §  Hálózati kapcsolat útján történő adattrezor-archiválás esetén a  hálózati kapcsolat meglétének biztosítása 
az  adatkezelő, a  biztonságos hálózati kapcsolat kiépítése az  őrzésért felelős szerv és az  adatkezelő együttes 
felelőssége.

5. Az adattrezor-archiválás kiadása

11. § (1) Az  adattrezor-archiválás kiadása – ha törvény másképp nem rendelkezik – csak az  adatkezelő vagy jogutódja 
részére történhet. Több jogutód esetén a jogutódok megállapodása szerinti jogutód részére történik a kiadás. Fizikai 
adattároló eszköz csak az adatkezelő által meghatározott személynek adható ki.

 (2) Az adattrezor-archiválás kiadását az adatkezelő akkor kezdeményezi, ha
a) az elektronikus információs rendszere vagy nyilvántartása sérülése miatt visszaállításra van szükség, vagy
b) próba-visszaállítást végez vagy a Felügyelet próba-visszaállítást rendelt el.

 (3) Az adattrezor-archiválás kiadása – a tárolás módjától függően – történhet
a) az adatkezelő által átadott fizikai adattároló eszköz visszaadásával, vagy
b) központi tárolóhelyre történő, logikai elkülönítést biztosító archiválás esetén

ba) fizikai adattároló eszközre történő mentéssel és annak kiadásával, vagy
bb) védett, biztonságos hálózati kapcsolat útján történő rendelkezésre bocsátással.
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 (4) Az  átadás-átvétel folyamatát az  őrzésért felelős szerv úgy dokumentálja, hogy abból egyértelműen azonosítható 
legyen a  kiadott adattrezor-archiválás, a  kiadás módja, valamint az  átadó és az  átvevő személye, rendelkezési 
jogosultsága.

 (5) Ha az  adattrezor-archiválás megőrzése az  archív állomány központi tárolóhelyre történő, logikai elkülönítést 
biztosító másolásával történik, az  adattrezor-archiválás kiadását követően az  őrzésért felelős szervnek 
helyreállíthatatlan módon törölnie kell az archív állományt a központi tárolóhelyen.

6. Archiválási kategóriába sorolás

12. § (1) Az  adattrezor-archiválásra kötelezett adatkezelő archiválási szabályzatot készít (a  továbbiakban: archiválási 
szabályzat). Az archiválási szabályzat az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 
törvény szerinti informatikai biztonsági szabályzat részeként is elkészíthető.

 (2) Az  archiválási szabályzat tartalmazza az  adatkezelőnek az  elektronikus ügyintézés biztosításához szükséges 
elektronikus információs rendszerei
a) megnevezését,
b) által tárolt adatok körét,
c) e rendelet szerinti archiválási kategóriába sorolását,
d) vonatkozásában annak megjelölését, hogy csak egyes adatok vagy azzal együtt a  teljes futtatási környezet 

archiválására van-e szükség.
 (3) Az  adatkezelőnek az  elektronikus ügyintézés biztosításához szükséges elektronikus információs rendszereit 

az 1. melléklet szerinti archiválási kategóriába kell besorolnia, archiválásukat az ott meghatározott gyakorisággal kell 
elvégeznie.

 (4) Az archiválási szabályzatot, a benne foglalt információk változása esetén, a változást követő 3 napon belül frissíteni 
kell.

 (5) Az  archiválási szabályzatot annak elkészítésekor, valamit módosításakor a  Felügyeletnek meg kell küldeni. 
A Felügyelet az archiválási szabályzat beérkezését követő 60 napon belül az archiválási szabályzatot felülvizsgálja, és 
álláspontjáról az adatkezelőt értesíti.

 (6) A Felügyelet az archiválási szabályzatokról belső használatú katalógust vezet.
 (7) Az archiválási szabályzat Felügyeletnek történő megküldésével egyidejűleg el kell kezdeni az adattrezor-archiválás 

végrehajtását.
 (8) Ha a  Felügyelet az  archiválási szabályzat 12.  § (2)  bekezdés b) vagy c)  pontja szerinti tartalmával nem ért egyet, 

az  adatkezelőt annak módosítására kötelezi. Ebben az  esetben az  adatkezelő – a  módosított tartalom szerinti 
archiválási kategóriába sorolásnak megfelelően – ismételten adattrezor–archiválást végez.

7. Az adattrezor-archiválás felügyelete

13. § (1) Az E-ügyintézési tv. 78. §-ában meghatározott hatáskörében a Felügyelet műszaki irányelvet ad ki, mely tartalmazza 
az  archív állományokat tároló központi tárolóhelyre, a  fizikai adattároló eszközök formátumára és tárolására, 
valamint a hálózati kapcsolat útján történő átadásra vonatkozó műszaki és biztonsági javaslatokat.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti műszaki irányelv elkészítésébe a Felügyelet az őrzésért felelős szervet bevonja.
 (3) Az őrzésért felelős szerv – a Felügyelet útján – közzéteszi azt a maximális, egy adatkezelőre jutó adatmennyiséget, 

mely esetében az adattrezor-archiváláshoz szükséges, az adatkezelő archiválási rendszere és az adattrezor központi 
megoldása közötti egységes formátumot biztosító eszközrendszer virtuális úton kerül biztosításra.

14. § (1) A  Felügyelet – éves ellenőrzési terv alapján, valamint szükség esetén azon túl is – az  adattrezor-archiválási 
kötelezettség végrehajtását az  adatkezelőnél ellenőrzi. Ennek keretében az  adattrezor-archiválásból – előzetes 
bejelentési kötelezettség mellett – próba-visszaállítást rendelhet el. A  próba-visszaállítás végrehajtásakor 
figyelemmel kell lenni arra, hogy az  ne eredményezzen aránytalan mértékű szolgáltatáskiesést, valamint ne 
veszélyeztesse az érintett elektronikus információs rendszer működését. A próba-visszaállítás sikeres, ha a szervezet 
működésében zavar nem keletkezik, és az  adatterzor-archiválásban foglalt valamennyi adat hiánytalanul és 
hibamentesen visszaállításra kerül. Erről a szervezet vezetője nyilatkozik.

 (2) A  próba-visszaállítás célja annak megállapítása, hogy az  elektronikus ügyintézés tekintetében történt-e sérülés. 
A próba-visszaállítás során a Felügyelet a visszaállított adatokat nem ellenőrizheti, azokat nem ismerheti meg.
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 (3) A Felügyelet – a jogsértés mértékétől függően –
a) az  archiválási szabályzat elkészítésének vagy módosításának elmulasztása esetén tízezertől ötszázezer 

forintig terjedő,
b) az adattrezor-archiválási kötelezettség megsértése esetén ötszázezertől ötmillió forintig terjedő
bírságot szabhat ki.

8. Az önkormányzati ASP rendszerre, valamint a Kormányzati Felhőre vonatkozó speciális 
rendelkezések

15. § (1) Az  önkormányzati ASP rendszerről szóló kormányrendelet alapján az  önkormányzati ASP rendszerhez 
rendszercsatlakozással csatlakozott önkormányzat az  adattrezor-archiválási kötelezettségének az  önkormányzati 
ASP rendszer útján tesz eleget, egyéb rendszerei vonatkozásában adattrezor-archiválási, valamint archiválási 
szabályzatkészítési kötelezettség nem terheli.

 (2) A Kormányzati Felhő szolgáltatás keretében működtetett információs rendszerek esetében az adattrezor-archiválást 
– az  adatkezelő hozzájárulása esetén – a  Kormányzati Felhő üzemeltetője is elvégezheti. Ha az  adatkezelőnek 
nincs olyan, az  archiválási kötelezettség alá eső információs rendszere, mely nem a  Kormányzati Felhő keretében 
működik, archiválási szabályzatkészítési kötelezettség nem terheli.

 (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben e rendelet szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) az  adattrezor-archiválás, valamint az  archiválási szabályzat készítésének kötelezettje az  önkormányzati ASP 

rendszer, illetve a Kormányzati Adatközpont üzemeltetője,
b) az üzemeltető az adatok archiválását úgy végzi el, hogy közben az adatok tartalmát nem ismerheti meg,
c) az archiválási szabályzat készítésére kötelezett adatkezelő által készített archiválási szabályzatban elegendő 

az  adott információs rendszer kapcsán pusztán annak tényére utalni, hogy az  adattrezor-archiválás 
a Kormányzati Felhő üzemeltetője útján történik.

9. Záró rendelkezések

16. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

17. § (1) Az  archiválási szabályzatot első alkalommal 2018. január 25-ig kell a  Felügyelet részére megküldeni. Ennek 
elkészítéséhez a Felügyelet mintaszabályzatot készít, melyet 2018. január 2-ig honlapján közzétesz.

 (2) Ha az  adatkezelő az  (1)  bekezdés szerinti határidőig nem küldi meg a  Felügyeletnek az  archiválási szabályzatát, 
minden elektronikus információs rendszerét – az  (1)  bekezdés szerinti határidővel kezdődően – hetente köteles 
archiválni.

 (3) Az  1.  melléklet szerint 1. kategóriába sorolt elektronikus információs rendszerek és nyilvántartások, valamint 
a  Kormányzati Felhő szolgáltatás keretében működtetett információs rendszerek adattrezor-archiválását  
– az archiválási szabályzat elkészítésétől függetlenül – első alkalommal 2018. január 31-ig kell megvalósítani.

18. § (1) Az  adattrezor-archiválás egységes formátumát biztosító eszközrendszert az  őrzésért felelő szerv 2018. október 
1-jéig bocsátja az  adatkezelő rendelkezésére. Eddig az  időpontig az  adattrezor-archiválás az  adatkezelő saját 
szoftvereszközével, az  adatkezelő által meghatározott formátumban történik az  adatkezelő által biztosított fizikai 
adattároló eszközön.

 (2) A  Kormányzati Felhő szolgáltatás útján működtetett elektronikus információs rendszerek, valamint a  kisméretű 
archív állományok kivételével 2018. október 1-jéig az adattrezor-archiválás átadása és megőrzése, valamint kiadása 
az adatkezelő által átadott fizikai adattároló eszköz útján történik.

19. § (1) A  rendelet 3.  §-a a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) A  3.  § tervezetének a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Archiválási kategóriák

A B C

1
Kategória Az adott kategóriába tartozó elektronikus információs rendszer vagy 

nyilvántartás

Archiválási gyakoriság és adatok köre

2

1. kategória 
– kiemelt 
rendszerek

1. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami 
nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 
38/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben meghatározott 
nyilvántartások.
2. Az E-ügyintézési tv. szerinti központi elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások, valamint szabályozott 
elektronikus ügyintézési szolgáltatások működését 
biztosító elektronikus információs rendszerek és 
nyilvántartások, az E-ügyintézési tv. 42/A. §-ában foglalt 
szervek által történő igénybevételhez kapcsolódó 
nyilvántartások kivételével.

– első alkalommal, valamint 
legalább havonta teljes 
állomány archiválása
– naponta változások 
archiválása
(kisméretű archív állomány 
esetén minden esetben teljes 
állomány archiválása)

3

2. kategória Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv naponta 
frissülő elektronikus információs rendszerei és 
nyilvántartásai, amelyek 1 héten túli kiesése 
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv E-ügyintézési tv. 
25. § (3) bekezdése szerinti kötelességei ellehetetlenülését 
okozza.

– első alkalommal, valamint 
legalább háromhavonta teljes 
állomány archiválása
– naponta változások 
archiválása
(kisméretű archív állomány 
esetén minden esetben teljes 
állomány archiválása)

4

3. kategória Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv naponta 
frissülő elektronikus információs rendszerei és 
nyilvántartásai, amelyek 1 hónapon túli kiesése 
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv E-ügyintézési tv. 
25. § (3) bekezdése szerinti kötelességei ellehetetlenülését 
okozza.

– első alkalommal, valamint 
legalább félévente teljes 
állomány archiválása
– havonta változások 
archiválása
(kisméretű archív állomány 
esetén minden esetben teljes 
állomány archiválása)

5

4. kategória Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv legfeljebb 
átlagosan hetente frissülő elektronikus információs 
rendszerei és nyilvántartásai, amelyek 6 hónapon túli 
kiesése az elektronikus ügyintézést biztosító szerv 
E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti kötelességei 
ellehetetlenülését okozza.

– első alkalommal, valamint 
legalább félévente teljes 
állomány archiválása

6

5. kategória 1. Az 1–4. kategóriába nem sorolható, az E-ügyintézési 
tv.-ben meghatározott kötelezettségek teljesítésével 
összefüggő elektronikus információs rendszerek és 
nyilvántartások.
2. A
a) bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó 
iroda,
b) hegyközségek kivételével a köztestület,
c) törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus 
ügyintézésre kötelezett közfeladatot ellátó vagy 
közszolgáltatást nyújtó jogalany
elektronikus információs rendszerei és nyilvántartásai.

– első alkalommal, valamint 
legalább évente teljes 
állomány archiválása
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A Kormány 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Kormányzati Adatközpont működéséről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 15. § és a 3. melléklet tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 
2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 16.  § tekintetében az  állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24.  § 
(1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya
a) a kormányzati adatközponti szolgáltatásokat nyújtó központi szolgáltatóra;
b) a  kormányzati adatközponti szolgáltatások igénybevételére vagy igénybevételének vizsgálatára kötelezett 

felhasználókra (a továbbiakban együtt: kötelezett felhasználó);
c) a kormányzati adatközponti szolgáltatásokat önként igénybe vevő jogi személyekre és egyéb szervezetekre 

(a továbbiakban együtt: önként csatlakozó felhasználó);
d) a  kormányzati adatközponti szolgáltatásokkal érintett természetes személyekre, jogi személyekre és egyéb 

szervezetekre
terjed ki.

 (2) A rendeletet a kötelezett felhasználó tekintetében az igénybevételt vagy az igénybevételi kötelezettség vizsgálatát 
megalapozó körülmény bekövetkezésétől, az  önként csatlakozó felhasználó tekintetében a  csatlakozási igény 
benyújtásától kell alkalmazni.

2. §  E rendelet alkalmazásában
a) Kormányzati Adatközpont: a kormányzat, a közigazgatás és a közszolgáltatások számára stabil és biztonságos 

informatikai infrastruktúra környezetet biztosító, felhő alapú szolgáltatások nyújtására képes központi 
informatikai infrastruktúrát magába foglaló, geo-redundánsan működő géptermek;

b) Kormányzati Felhő: az  EKOP-2.2.1-2012-2012-0001 „Kormányzati Felhő – Kormányzati adatközpont és 
IT értéknövelt szolgáltatásnyújtás megalapozása” projekt keretében létrehozott és a  NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által üzemeltetett, számítási-, és 
tárolókapacitást nyújtó, felhő technológián alapuló informatikai infrastruktúra szolgáltatások összessége;

c) KÖFOP projektek: a  2014–2020. évekre kiterjedő időszakra elfogadott Közigazgatás- és Közszolgáltatás-
fejlesztés Operatív Program alapján kormányhatározatban nevesített projekt alapján európai uniós 
finanszírozással végrehajtott projektek;

d) forrás: a  központi költségvetésből közvetlenül a  közszolgáltatási szerződés finanszírozását biztosító fejezeti 
kezelésű előirányzaton rendelkezésre bocsátott forrás;

e) szolgáltatási tartalék: az  az üzemi tartalékot meghaladó, folytatólagosan fenntartandó kapacitás tartalék, 
amely lehetővé teszi a  szolgáltatási igények kiszolgálását, illetve a  szolgáltatások időszakosságából adódó 
többletterhelésekhez szükséges kapacitás átmeneti biztosítását;

f ) üzemi tartalék: a  Kormányzati Adatközpont felhő szolgáltatás és az  azt biztosító informatikai eszközök 
műszaki, technikai sajátosságaiból adódó, szolgáltatás nyújtására közvetlenül fel nem használható erőforrás 
biztosítására szolgáló kapacitás tartalék, amelynek célja az  IT eszközök saját működéséhez szükséges 
minimális kapacitás folyamatos biztosítása.

2. Központi szolgáltató

3. §  A közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a  továbbiakban: központi szolgáltató) útján működteti a  Kormányzati Adatközpontot, amelynek keretében 
az  1.  mellékletben meghatározott KAK Felhő szolgáltatást, KAK Hoszting szolgáltatást és adatmegőrzési 
szolgáltatást (a továbbiakban együtt: adatközponti szolgáltatások) nyújt a felhasználók részére.
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3. Az adatközponti szolgáltatások igénybevételi formái

4. § (1) Az  adatközponti szolgáltatások igénybevétele a  különböző működési esetekhez tartozó kötelező vagy önkéntes 
igénybevételi formában történhet.

 (2) A  2.  mellékletben meghatározott KÖFOP projektek keretében fejlesztett szakrendszerek esetében a  szakrendszert 
adatgazdaként működtető szervezet számára kötelező a Kormányzati Adatközpont igénybevétele.

5. § (1) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a  kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. 
(XII. 28.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdése alapján a  nemzeti távközlési gerinchálózat igénybevételére jogosult, 
e  rendelet alapján kötelezett felhasználónak nem minősülő szerv önként csatlakozó felhasználóként a  következő 
célokból veheti igénybe az adatközponti szolgáltatásokat, ha az általa fenntartott rendszer működése adatközponti 
szolgáltatások igénybevételével biztosítható:
a) új infrastruktúra fejlesztése,
b) meglévő infrastruktúra amortizációs cseréje,
c) meglévő infrastruktúra kapacitásbővítése,
d) az  állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvénynek 

(a továbbiakban: Ibtv.) való megfelelés, vagy
e) meglévő kapacitáson felüli szabad kapacitás igénybevétele.

 (2) Az  önként csatlakozó felhasználó az  adatközponti szolgáltatások igénybevételére irányuló szándékát az  e  célra 
működtetett elektronikus megoldás igénybevételével – az adatközponti szolgáltatások igénybevételéhez szükséges 
regisztrációs dokumentumokkal együtt – benyújtott kérelemben jelenti be a miniszternek.

 (3) A miniszter a (2) bekezdés alapján benyújtott kérelem és egyéb regisztrációs dokumentumok alapján – a központi 
szolgáltató javaslatát is mérlegelve – dönt a csatlakozás engedélyezéséről és annak legkorábbi időpontjáról.

6. § (1) A  2.  mellékletben meghatározott KÖFOP projektek keretében fejlesztett szakrendszereken túl a  2014–2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 61/A. §-a szerinti informatikai fejlesztést végrehajtó, az állami szervek informatikai 
fejlesztéseinek koordinációjáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó szervezetek, továbbá a  központosított 
informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  mellékletében 
szereplő szervezetek kötelesek az adatközponti szolgáltatások igénybevételi lehetőségét a központi szolgáltatóval 
közösen megvizsgálni, ha a szervezet
a) meglévő saját külső infrastruktúra fejlesztését amortizációs célú csere, kapacitásbővítés, továbbá az Ibtv.-ben 

foglalt biztonsági szintnek való megfelelés indokával kívánja végrehajtani,
b) újólag fejlesztett vagy meglévő saját rendszereinek üzemeltetését nem képes az  Ibtv. szerinti besorolási 

szinthez tartozó követelményeknek megfelelő szinten biztosítani,
c) olyan új rendszert fejleszt, amely infrastruktúrabővítéssel jár, vagy
d) a 7. § (1) bekezdésében meghatározott sürgősségi esetekben veszi igénybe a szolgáltatást.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt vizsgálatot az  érintett szervezet az  ok felmerülésével egy időben, haladéktalanul 
kezdeményezi. Ha a vizsgálat eredményeként az 1. mellékletben foglalt adatközponti szolgáltatásokkal a szervezet 
által fenntartott rendszer vagy rendszerek működése biztosítható, a  miniszter kezdeményezi a  2.  melléklet 
módosítását.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben az  érintett szervezet a  miniszternél kezdeményezi – a  központi szolgáltatóval 
előzetesen egyeztetett, az  éves üzemeltetési költség összegével megegyező forrás átcsoportosításáról szóló 
előirányzat-átcsoportosítási megállapodás tervezetének megküldésével –, hogy legkésőbb a  tárgyévet követő év 
első napjától az általa igénybe vett adatközponti szolgáltatásokat a 10. § (2) bekezdésében foglalt közszolgáltatási 
szerződés alapján biztosítsa a központi szolgáltató.

7. § (1) A  miniszter kezdeményezésére a  Kormány az  általa irányított vagy felügyelt szerv esetében egyedi döntésével 
– legfeljebb 180 nap időtartamra – az adatközponti szolgáltatások részbeni vagy teljes körű kötelező igénybevételét 
e rendelet módosítása nélkül is elrendelheti,
a) ha a  csatlakozás a  közfeladatok ellátását közvetlenül és súlyosan veszélyeztető körülmények miatt nem tűr 

halasztást, vagy
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b) az  elektronikus ügyintézést támogató informatikai infrastruktúra rendszerek és alkalmazások biztosítása 
céljából, ha annak működési, gazdálkodási körülményei azt sürgősen indokolják és ezáltal garantálható 
a szolgáltatás folyamatossága, valamint az adatvesztés mentes működés.

 (2) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti egyedi döntésével elrendelt kötelező igénybevétel időtartamát – ha annak 
további fenntartása indokolt – a  miniszter javaslata alapján további egy alkalommal, legfeljebb 90 nappal 
meghosszabbíthatja.

 (3) A  Kormány egyedi döntésével érintett szervezet köteles a  6.  § (1)  bekezdésében meghatározott vizsgálatot 
a központi szolgáltatóval lefolytatni.

 (4) Az  (1)  bekezdés b)  pontja esetén az  érintett szervezet a  csatlakozás és üzemeltetés költségeit a  központi 
szolgáltatónak az e §-ban meghatározott időtartam lejártáig direkt finanszírozás formájában köteles biztosítani.

8. § (1) A  kötelezett felhasználó esetében – kivételesen indokolt esetben – egyedi kérelemre a  miniszter legfeljebb 
12  hónapra szóló felmentést adhat a  központi szolgáltató kötelező igénybevétele alól, ha a  központi szolgáltató 
igénybevétele a  szerv jogszabályban előírt feladatainak teljesítését veszélyeztetné vagy a  szerv feladata olyan 
speciális szolgáltatást igényel, amely a Kormányzati Adatközpont útján nem biztosítható.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott felmentési időszak lejártával újra meg kell vizsgálni a  kötelező igénybevételt 
akadályozó tényező fennállását. Az  (1)  bekezdésben meghatározott indokok fennállása esetén a  felmentés több 
alkalommal is megadható az (1) bekezdés szerinti időtartamra.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott egyedi mentesítés nem alkalmazható a  7.  § szerinti kötelező igénybevétel 
esetén.

 (4) A  miniszter az  (1)  bekezdés szerinti felmentést indokolni köteles, a  felmentés körülményeinek vizsgálata hatósági 
eljárásnak nem minősül.

4. Az adatközponti szolgáltatások igénybevételének rendje

9. §  Az adatközponti szolgáltatások nyújtásához szükséges infrastruktúrát a  központi szolgáltató oly módon köteles 
működtetni, a kapacitásait bővíteni és a meglévő kapacitásaival gazdálkodni, hogy az adatközponti szolgáltatások 
igénybevétele tekintetében a  kötelezett felhasználó részéről felmerülő és a  miniszter által támogatott igény 
a Kormányzati Adatközpontból teljeskörűen kiszolgálható, folyamatosan teljesíthető legyen.

10. § (1) A  Kormányzati Adatközpont működtetését és ennek keretében az  adatközponti szolgáltatások nyújtását 
−  a  miniszternek az  e-közigazgatásért való felelőssége körében, az  általa meghatározott szakmai követelmények, 
valamint az  e  rendeletben meghatározott működtetési szabályok alapján − a  központi szolgáltató önálló 
felelősséggel végzi.

 (2) A miniszter az e rendelet szerinti szolgáltatások nyújtására a központi szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést köt, 
amelyben a felek rögzítik az adatközponti szolgáltatások pontos tartalmát, a szolgáltatások elvárt szintjét, valamint 
az általános informatikai biztonsági követelményeket, a szolgáltatás elvárt szintjének mérésére, a felügyeleti szervre 
és a szolgáltatás kiesése esetén elvárt eljárásrendre vonatkozó szabályozást. A központi szolgáltató részére nyújtott 
ellentételezés az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikk (2)  bekezdésének az  általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában 
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat 
szabályai szerint nyújtható.

 (3) A  közszolgáltatási szerződésben foglalt szolgáltatások fedezetét a  miniszter a  központi költségvetésről szóló 
törvényben biztosított, a  miniszter által vezetett minisztérium fejezetében rendelkezésre álló forrásból biztosítja. 
A  közszolgáltatási szerződésben foglalt – a  mindenkor érvényes általános forgalmi adóval növelten számított – 
ellenszolgáltatásnak fedezetet kell nyújtania az  adatközponti szolgáltatások nyújtásával összefüggésben felmerülő 
valamennyi közvetlen és közvetett költségre és ráfordításra, a szolgáltatások nyújtásával és a rendszerek működésével 
kapcsolatos informatikai biztonsági feladatok ellátására, tényleges szolgáltatás nyújtására fel nem használt, de 
a működés technológiai feltételének minősülő üzemi tartalék és szolgáltatási tartalék működési költségeire, valamint 
ezen felül a – jogszabályban meghatározott – észszerű nyereség összegére.

 (4) A  központi szolgáltató – a  (6)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – éves viszonylatban a  szolgáltatási 
tartalék mértékét legfeljebb a  tárgyév utolsó napján a  11.  § (1)  bekezdése szerint tervezett adatközponti 
szolgáltatások által igénybe vett számítástechnikai erőforrás 20%-ában, az  üzemi tartalék mértékét legfeljebb 
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a  tárgyév utolsó napján a  11.  § (1)  bekezdése szerint tervezett, szolgáltatási tartalékkal növelt adatközponti 
szolgáltatások által igénybe vett számítástechnikai erőforrás 20%-ában határozhatja meg.

 (5) A szolgáltató a szolgáltatási tartalék felhasznált részét a  felhasználása ütemében folyamatosan – de legalább éves 
viszonylatban – a (3) bekezdés, valamint a 6. § (3) bekezdése alapján rendelkezésre álló, közszolgáltatási szerződés 
keretében biztosított forrásból, teljes mennyiségben visszapótolja.

 (6) A  Kormány a  költségvetés tervezésénél a  (3)  bekezdésben meghatározott költségelemeken túl figyelemmel 
van a  központi szolgáltató által nyújtott adatközponti szolgáltatások kiterjesztésével összefüggő szolgáltatási 
terjedelemnövekedés, valamint a  Kormányzati Adatközpont rendeltetésszerű működése során az  infrastruktúra 
környezet elhasználódásából származó fizikai és erkölcsi avulás pénzügyi ellentételezésére, valamint a Kormányzati 
Adatközpont által biztosított szolgáltatások okán megvalósult megtakarításokra.

5. Az adatközponti szolgáltatások kiterjesztése

11. § (1) A  kötelezett és önkéntes felhasználók minden év november 30-ig kötelesek a  miniszter felé – a  központi 
szolgáltató útján – bejelenteni az adatközponti szolgáltatások tekintetében a következő évben várható szolgáltatás 
igénybevétel bővítési szándékukat.

 (2) A  központi szolgáltató minden év január 15-ig – az  (1)  bekezdés szerinti bejelentések alapján – javaslatot készít 
a miniszter részére a már szolgáltatást igénybe vevő felhasználóktól beérkezett, valamint a csatlakozási szándékot új 
igénybevevőként bejelentő szervek részéről jelentkező bővítési célú fejlesztési igények megvalósításának műszaki, 
szakmai lehetőségeiről, azok javasolt megvalósítási sorrendjéről, valamint az  ezekkel összefüggésben felmerülő 
fejlesztési, bővítési forrásigényekről.

6. Az adatközponti szolgáltatások megszűnése, megszüntetése

12. § (1) Az  önként csatlakozó felhasználó részére történő adatközponti szolgáltatás megszüntetését – a  (4)  bekezdésben 
foglalt kivétellel – az igénybe vevő fél kezdeményezheti.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti megszüntetésnek csak akkor van helye, ha az önként csatlakozó felhasználó biztosítani tudja 
a megszüntetéssel érintett rendszer működtetését.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti megszüntetés esetén az  igénybevevő és a központi szolgáltató a miniszter egyetértésével 
a megszüntetés előtt megállapodik
a) az adatközponti szolgáltatás megszüntetésének időpontjáról,
b) az adatközponti szolgáltatással érintett adatok és rendszerek átadásának módjáról, technikai feltételeiről.

 (4) Az  önként csatlakozó felhasználó esetén a  központi szolgáltató is kezdeményezheti az  adatközponti szolgáltatás 
megszüntetését,
a) ha a szolgáltatással érintett szakrendszer kivezetésre kerül,
b) ha a szolgáltatás teljesítése lehetetlenné válik vagy
c) a miniszter döntése esetén.

 (5) A  (4)  bekezdés c)  pontja szerinti megszüntetésnek akkor van helye, ha az  adatközponti szolgáltatással érintett 
adatok és rendszerek az  önként csatlakozó felhasználó biztosítani tudja a  megszüntetéssel érintett rendszer 
működtetését.

7. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A  Kormányzati Felhő infrastruktúra rendszerben található szakrendszerek üzemeltetéséről a  központi szolgáltató 

gondoskodik a  Kormányzati Adatközpont igénybevételével, a  Kormányzati Felhő infrastruktúra rendszerre 
vonatkozó fenntartási időszak lejártát követően.

 (3) E  rendelet rendelkezéseit a  2.  mellékletben meghatározott projektek eredménytermékeire a  megvalósulásukat 
követően kell alkalmazni azzal, hogy projektek megvalósítását e rendeletnek megfelelően kell végrehajtani.

 (4) A  2.  mellékletben meghatározott projektek tekintetében a  közszolgáltatási szerződéseket a  szükséges források 
rendelkezésre állását követően lehet megkötni. Azon projektek tekintetében, ahol a  források 2018. január 1-jén 
rendelkezésre állnak, a szerződéseket 2018. február 15-ig kell megkötni.
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14. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 9. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

15. §  A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. 
(III. 22.) Korm. rendelet Melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

16. §  A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltató információbiztonsággal kapcsolatos 
feladatköréről szóló 186/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § A  központi szolgáltató köteles a  Kormányzati Adatközpont révén nyújtott szolgáltatásai körében az  azt 
igénylő ügyfelei számára biztosítani a  korai figyelmeztető rendszerhez való kapcsolódást az  ahhoz szükséges, 
a következő műszaki feltételek megteremtésével és fenntartásával:
a) a hálózati forgalom másolatának átadása,
b) az  internet felé menő, illetve onnan érkező hálózati forgalom SSL/TLS csatornáinak szelektív feloldása az ügyfél 
által meghatározott házirend szerint az SSL/TLS csatornák terminálásával vagy SSL/TLS átjáró megvalósításával,
c) a  korai figyelmeztető rendszer fenntartójával az  ügyfelek kapcsolódásának kialakítása, változás- és 
eseménykezelése terén.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. KAK Hoszting szolgáltatás
A szolgáltatás keretében a  központi szolgáltató a  Kormányzati Adatközpontban zárt, folyamatos felügyelet alatt 
működő géptermi környezetben nyújtott területhasználati vagy technológiai betelepülési lehetőséget biztosít. 
A szolgáltatás célja, hogy lehetőséget biztosítson a felhasználók számára saját informatikai eszközök elhelyezésére 
a  szolgáltató által működtetett géptermekben. A  központi szolgáltató a  Kormányzati Adatközpontot a  TIER-3-as 
követelményeknek megfelelően alakítja ki, amely által nagybiztonságú fizikai és műszaki üzemeltetési környezetet 
biztosít a kijelölt eszközök számára.

 2. KAK Felhő szolgáltatások
A KAK Felhő egy informatikai felhő, mely az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
2.1 Infrastruktúra szintű ellátási szolgáltatások (IaaS)

 3. Virtuális szerver szolgáltatás
A virtuális szerver szolgáltatás keretében definiálásra kerül egy virtuális gép (szoftveresen szimulált számítógép), 
a  gépekhez tartozó minimum és maximum értékek közötti paraméterekkel együtt. A  gépek különböző zárt 
virtuális hálózati szegmensekbe szervezhetők, melyek között az  adatáramlást – tűzfalon keresztül – szabályok 
alapján lehet korlátozni. A  virtuális szerverre telepítendő operációs rendszerekről, alkalmazásokról és ezeknek 
forrásairól, licenceiről a  felhasználónak szükséges gondoskodnia. Erőforrások későbbi módosítása technológiailag 
megvalósítható szerződésmódosítás és előzetes jóváhagyást követően. A  könnyebb telepíthetőség és biztonsági 
előírásoknak való megfelelés, valamint a  hatékonyabb üzemeltetés érdekében a  központi szolgáltató által 
biztosított képfájlokat, template-eket biztosít a telepítéshez.

 4. Virtuális adatközpont szolgáltatás
A virtuális adatközpont szolgáltatás keretében definiálásra kerülnek erőforrás limitek, amiken belül tetszőlegesen 
létrehozható egy vagy több virtuális gép a  felhasználó számára. A  gépek különböző zárt virtuális hálózati 
szegmensekbe szervezhetők, melyek között az  adatáramlást – tűzfalon keresztül – szabályok alapján lehet 
korlátozni. Az előre definiált limitek határáig lehetőség van az erőforrások dinamikus használatára.

 5. Docker konténer szolgáltatás
A virtuális szerver szolgáltatáshoz hasonló szolgáltatás, mely esetben a  szolgáltatások esetenként kedvezőbb 
licenc konstrukcióban érhetők el. Docker konténer esetében a  központi szolgáltató üzemeltetése csak a  Docker 
konténeren végez műveleteket (például konténer indítása vagy leállítása), a  konténeren belül nem, ezért 
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a  konténeren belül használt technológiára nincs megkötés, de a  központi szolgáltató üzemeltetése segítséget 
nem nyújt a konténeren belüli hibák elhárításához. A Docker konténer állapotmentes, így mentésre nincs szükség. 
Alternatívaként tárhely alapú kiegészítő szolgáltatásokra lehet felhasználói paraméterezéssel mentéseket elhelyezni.
5.1 Adatbázis kiszolgáló szolgáltatások (DBaaS)
 DBaaS szolgáltatást infrastruktúra tervezési és biztonságtechnikai okokból a  központi szolgáltató kizárólag 

kiegészítő szolgáltatásként biztosít. Ennek megfelelően a  szolgáltatások leírásai a „22. Adatbázis kiszolgáló 
szolgáltatás (DBaaS)” pontnál találhatóak.

5.2 Platform szintű ellátási szolgáltatások (PaaS)
 A PaaS szolgáltatás olyan szoftver-keretrendszert futtató környezetet biztosít, amely alkalmazásokat képes 

futtatni. A szolgáltatás igénybevételével előre definiált alkalmazás sablon alapú alkalmazás-kiszolgálót lehet 
igénybe venni virtuális gép alapon. Az  alkalmazás szerver felhasználói elhatárolása az  IaaS-hoz hasonlóan 
virtuális szerver és virtuális hálózati szinten valósul meg. A szolgáltatás erőforrásainak paraméterei, a virtuális 
géphez hasonlóan választható ki.

 A PaaS szintű szolgáltatások esetén általánosan elmondható, hogy a  központi szolgáltató által biztosított 
szintig az  üzemeltetést a  központi szolgáltató végzi. Ez  azt is jelenti többek között, hogy a  központi 
szolgáltató rendszeres, előre bejelentett, tervezhető időközönként telepíti a javítócsomagokat (patch) először 
a fejlesztői, teszt, oktatói környezetekben, majd az éles környezetben is. A központi szolgáltató csak egy stabil 
verziójú szoftver kiadást üzemeltet a platform szolgáltatásokban.

 Szolgáltatás keretében Java (JVM), .NET kiszolgáló, Python kiszolgáló és PHP kiszolgáló környezeteket 
biztosítja a központi szolgáltató.

5.3 SaaS szintű ellátási szolgáltatások
 Szoftver szintű szolgáltatások esetében a  szolgáltatást biztosító alkalmazás, illetve az  alatta levő operációs 

rendszer rendszeres frissítéséről és mentéséről központi szolgáltató gondoskodik. A  mentés visszaállítást 
külön Service Desk jegyben lehet kérni.

 6. Levelezés, csoportmunka szolgáltatás
A központi szolgáltató olcsó, könnyen skálázható, modern, web alapú levelező- és csoportmunka szolgáltatást 
biztosít, amely megfelelően támogatja a  felhasználókezelést. A  szolgáltatásként történő igénybevétel és a  gyors 
bevezetés különösen újonnan alakuló, vagy elavult rendszert használó szervezetek számára lehet előnyös. 
A  szolgáltatás célja, hogy teljeskörűen kiváltsa az  ingyenes, illetve publikus levelezési szolgáltatások kormányzati 
célú felhasználását.

 7. Dokumentumkezelő szolgáltatás
A központi szolgáltató olcsó, könnyen skálázható, modern, web alapú dokumentumkezelő szolgáltatást biztosít, 
amely keretében minden felhasználó számára külön alkalmazás környezet kerül kialakításra virtuális infrastruktúra 
szinten. A  szolgáltatást biztosító szabad szoftveres alkalmazáshoz adminisztrátor jogosultságot kap a  tenant 
adminisztrátor, azonban a dokumentumkezelő alkalmazás alatt levő operációs rendszerben és adatbázis kezelőben 
nem kap jogosultságokat. A szolgáltatás beépítetten tartalmaz vírusvédelmi szolgáltatást.

 8. Tartalomkezelő szolgáltatás
A szolgáltatás keretében a  központi szolgáltató Drupal alapú tartalomkezelőt szolgáltat. A  tenant kezelést nem 
a Drupalon belül kerül megoldásra, hanem minden tenant külön szeparált Drupal környezetet vagy környezeteket kap. 
A Drupal adminisztrátor jogosultságot megkapja a tenant adminisztrátor, a Drupal alatt levő operációs rendszerben, 
illetve adatbázis kezelőben viszont nem kap jogosultságokat. A Drupal szolgáltatás ClamAV vírusvédelmi megoldást 
tartalmaz beépítetten.

 9. E-Learning szolgáltatás
A Szolgáltatás célja egy közös kormányzati platform kialakítása, amely használata hatékonnyá és követhetővé 
teszi a belső képzések lebonyolítását. E-Learning szolgáltatásként a központi szolgáltató a Moodle nyílt forráskódú 
platformot szolgáltatja. Minden felhasználó külön szeparált Moodle környezetet vagy környezeteket kap. A Moodle 
adminisztrátor jogosultságot megkapja a tenant adminisztrátor, a Moodle alatt levő operációs rendszerben, illetve 
adatbázis kezelőben viszont nem kap jogosultságokat. A  Moodle szolgáltatás ClamAV vírusvédelmi megoldást 
tartalmaz.
9.1 Kiegészítő szolgáltatások
 Kiegészítő szolgáltatásnak nevezzük azon szolgáltatásokat, amelyek önállóan nem, csak valamely ellátási 

szolgáltatás kiegészítéseként lehet igénybe venni. Az  ellátási szolgáltatások mellé igényelhető kiegészítő 
szolgáltatásokat a központi szolgáltató ellátási szolgáltatáskatalógusa tartalmazza.
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 10. Adatközponti alap szoftver infrastruktúra szolgáltatások
Az adatközpontokban szokásos szoftver infrastruktúra elemek szolgáltatásait nyújtja a kialakított megoldás:
– SMTP szolgáltatás belső- vagy Internet felé küldendő levelezéshez,
– NTP szolgáltatás,
– DNS szolgáltatás.

 11. Több privát IP cím
Amennyiben valamelyik szolgáltatás szükségessé teszi több privát IP cím felvételét, úgy a  virtuális gépeknek 
automatikusan kiosztott IP címek mellé a VLAN méretéig további IP címek foglalhatóak.

 12. Fix publikus IP cím
A kiegészítő szolgáltatás keretében fix külső, publikus IP cím szolgáltatás rendelhető korlátozott mennyiségben. 
A  nyilvános IP címekkel történő gazdálkodást és a  címek Felhasználó részére történő kiosztását a  központi 
szolgáltató végzi. Maga a publikus IP cím a felhő esetén a perimeter eszközön lesz beállítva, mint ami a szolgáltatást 
publikálja. A  hosting környezet esetében az  ügyfél valamelyik eszközén (legtöbb esetben tűzfalán) történik 
a beállítás.

 13. Tárhely szolgáltatás [IaaS (block device) alapú kiegészítő szolgáltatás]
Block device tárhely szolgáltatás keretében további diszk volume-ok (például vmware alatt vmdk-k) adhatók 
meglevő virtuális gépekhez. A tárterület bekonfigurálása, csatolása, illetve fájlrendszer létrehozás a tárterület felett 
annak a  feladata, aki az  operációs rendszer szintet üzemelteti. Azaz IaaS szolgáltatásnál a  felhasználó feladata, 
magasabb szintű szolgáltatásnál a központi szolgáltató feladata.
Technikai okok miatt egy diszk volume mérete korlátozott. A korlátnál nagyobb méret esetén több volume-ot kell 
igényelni, és azokat (guest) operációs rendszer szinten kell összefogni.

 14. Objektumtár szolgáltatás (IaaS alapú kiegészítő szolgáltatás)
A felhő által biztosított OpenStack Object Storage (SWIFT) egy magas rendelkezésre állású, elosztott, konzisztens 
object, illetve blob tároló. Az  objektumok létrehozása, módosítása és kivétele Object Storage API-n keresztül 
történik, ami Representational State Transfer (REST) web szervizekként került implementálásra.

 15. Fájlkiszolgáló (NAS) (IaaS alapú kiegészítő szolgáltatás)
A KAK Felhőbe települő alkalmazások számára gyakran szükséges közös hálózati tárhely. A  preferált megoldás 
ilyenkor az  előző pontban említett objektumtár használata, de szükség esetén CIFS és NFSv4 alapú tárhelyet 
központi NAS (Network Attached Storage) segítségével tudják biztosítani.
NAS storage-ból technikai korlátok miatt tenantonként egy darab NFSv4 és egy darab CIFS vehető igénybe.

 16. Terheléselosztás
A szolgáltatás nagyteljesítményű hardveres terheléselosztást biztosít a  felhő határát képező perimeter eszköz 
segítségével L4 vagy L7 szinten.

 17. SSL terminálás, kliens oldali tanúsítvány kezelés
A KAK Felhőn belül az  adatok alapesetben titkosítás nélkül kerülnek továbbításra. Az  SSL terminálást, azaz 
az  SSL  kapcsolatok (mint például a  HTTPS kapcsolatok) esetén a  komoly számítási kapacitást igénylő titkosítási 
folyamat központi kezelését a felhő határát képező perimeter eszköz biztosítja, így az alkalmazás szerverek felé már 
csak a titkosítás nélküli forgalom kerül elküldésre.
Ennek a  szolgáltatásnak egy alesete, amikor a  felépített SSL csatornán a  kliens (a  kezdeményező) is 
SSL  tanúsítvánnyal azonosítja magát annak bizonyítása érdekében, hogy jogosult igénybe venni a  szolgáltatást. 
A kliens lehet, egy Internet felől érkező ügyfél, de lehet egy szolgáltatást igénybe vevő alkalmazás szerver is. Ilyen 
esetben megadható, hogy az SSL terminálást végző eszköz ellenőrizze, hogy
– a kapott kliens oldali tanúsítvány érvényes-e (nem járt le, nem vonták vissza),
– az előre beállított aláíró tanúsítvánnyal írták-e alá.
Lehetséges olyan megoldás, amikor az  alkalmazás titkosított adatfolyamát nem a  perimeter eszköz terminálja, 
hanem csak átengedi L4 szinten és a  titkosítást az  alkalmazás oldja fel. Az  ilyen esetekben azonban – lévén 
az alkalmazás VLAN-jában nem csak titkosítatlan adatok forgalmazása történik – a kötelező NKI EWS (Early Warning 
System – korai riasztási rendszer)-hez való csatlakozás a  tenant felhasználójának a  feladata, egyéb esetekben ezt 
a KAK Felhő megoldja.

 18. Naplózási szolgáltatás
A központi szolgáltató a  szolgáltatási katalógusban szereplő IaaS, PaaS és SaaS szinteken maga végzi a  napló 
állományok gyűjtését és elemzését.
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Az előző pontban nem meghatározott napló állományok felett létrejött naplók kezelésére a Felhasználó kiegészítő 
szolgáltatásként igénybe vehet naplógyűjtő szolgáltatást a  szolgáltatási katalógusban meghatározott feltételek 
szerint.
Naplóállományok hozzáférhetősége:
Az igénybe vett kiegészítő szolgáltatáshoz a központi szolgáltató 30 napos hozzáférhetőséget biztosít a Felhasználó 
számára.
– A központi szolgáltató a  Felhasználó számára a  napló állományokhoz való hozzáférést kizárólag olvasási 

jogosultsággal biztosítja.
– A központi szolgáltató rögzíti a  Felhasználó által a  napló állományokhoz való hozzáférés módját, idejét és 

tevékenységét.
IaaS, PaaS és SaaS szinten keletkezett napló állományok kiadását csak hatósági megkeresés alapján biztosítja 
a központi szolgáltató. Felhasználók számára a hozzáférhetőség nem biztosított.
Megszűnő szolgáltatások esetén a Felhasználó bérleményében tárolt naplóállományok megsemmisítésre kerülnek.

 19. Webalkalmazás-tűzfal (WAF)
A KAK Felhő határát képező perimeter eszköz beépítve tartalmazza az elterjedtebb általános web-alapú támadások 
elleni védelmet.

 20. Mentés szolgáltatás
A KAK Felhő által biztosított felhő alapú működési környezetben Ellátási szolgáltatásonként külön-külön 
módon definiált formában beállítható mentés mind komplett virtuális gép (image szintű mentés), illetve agent 
alapú mentés formájában. A  mentés DDT (disc-to-disc-to-tape: lemezről – lemezre – majd szalagra) formában 
kerül megvalósításra. A  mentéseknek a  VTL (Virtual Disk Library – virtuális lemezkötet) – ről a  szalagos kötetre 
kerülésének ütemezését a központi szolgáltató végzi.

 21. Archiválás szolgáltatás
Két típusú archiválási funkciót kínál a KAK Felhő:
– egy-egy kiválasztott mentés hosszú távú megőrzését, és
– API-t ahhoz, hogy az alkalmazások megvalósítsák saját archiválási funkciójukat.
A második esetben az alkalmazásnak magának kell gondoskodnia arról, hogy képes legyen az adatok egy körében 
csak a  metaadatokat, illetve kumulált értékeket élő adatbázisban tartani és a  valós, ritkán használt adatokat 
a  biztosított API-n keresztül lassabb elérésű tárolóra írni. Amennyiben hivatkozás történik ezekre az  adatokra, 
szintén a  biztosított API-n keresztül lehet visszaolvasni. A  szolgáltatás csak az  archiválás technikai feltételeit 
biztosítja, az archiválás egyéb funkcióit az alkalmazói rendszernek kell biztosítania.

 22. Adatbázis kiszolgáló szolgáltatás (DBaaS)
A DBaaS szintű kiegészítő szolgáltatások esetén általánosan elmondható, hogy a  központi szolgáltató által 
biztosított szintig az üzemeltetést a központi szolgáltató végzi. Ez azt jelenti, hogy a központi szolgáltató rendszeres, 
előre bejelentett, tervezhető időközönként telepíti a  javítócsomagokat (patch) először a  fejlesztői, teszt, oktatói 
környezetekben, majd az  éles környezetben is. Központi szolgáltató csak egy stabil verziójú szoftver kiadást 
üzemeltet a platform szolgáltatásokban.
Mivel az adatbázis szolgáltatás kiegészítő szolgáltatás,
– szükséges egy olyan ellátási szolgáltatás elem megléte, amelyik igénybe veszi majd az  adatbázis 

szolgáltatásait;
– felhőn kívülre nem szolgáltatjuk.
22.1.1.1 Zárt forráskódú Adatbázis kiszolgáló szolgáltatások
a) A nagy tárolási és feldolgozási igényű, online tranzakció-feldolgozó adatbázis alkalmazásokhoz adattároló és 

– kezelő fürt van kialakítva. A két telephelyen azonos méretű hardvereken, redundáns fürtök adják a fizikai 
erőforrásokat. A  szolgáltatás szintű magas rendelkezésre állást az  adatbázis kiszolgálókon futó klaszter, 
míg a  két telephely közötti adattárolási redundanciát a  központi szolgáltató IP feletti aszinkronszinkron 
replikációval biztosítja.

 Szolgáltatás keretében a  központi szolgáltató biztosít izolációs megoldást. Minden olyan beállítást, ami 
ez alatt a szint alatt van (például adatbázisok létrehozása) a tenant felhasználójának a saját adminisztrációs 
eszközét használva kell beállítania a szükséges jogosultságokkal.

b) Nagyvállalati szintű relációs adatbázis kezelő platform szolgáltatás a  felhasználói alkalmazások on-line 
tranzakciós igényeinek (OLTP) kezelését támogatja, ahol a szolgáltatás műszaki kialakítása a nagy adattárolási 
és feldolgozási igényű alkalmazások kiszolgálását is biztosítja. A platform szolgáltatás futtatásához szükséges 
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számítási erőforrásokat dedikált szerverek, míg az  adatok tárolására szolgáló tárterület a  szerverekhez SAN 
(Storage Area Network) hálózaton keresztül csatolt külső, központi tároló egységek biztosítják.

 A szolgáltatás keretében megtörténik az  elvárt felhasználói izoláció. Minden olyan beállítást, ami ez  alatt 
a  szint alatt van (például adatbázisok létrehozása) a  tenant felhasználója a  saját adminisztrációs eszközét 
használva fog beállítani, az adott instance-ra vonatkozó DBA Admin joggal.

22.1.1.2 Nyílt forráskódú Adatbázis kiszolgáló szolgáltatások
a) a központi szolgáltató adatbázis-kezelő rendszer szintű szolgáltatásokat nyílt forráskódú szabad szoftver 

adatbázis platformszolgáltatások által is biztosít.
 Az adatbázis szerver platform felhasználói szolgáltatásonként külön virtuális környezetre települ, így a szerver 

virtualizáció a szeparációt és a magas rendelkezésre állást is fizikai szinten biztosítja. A magas rendelkezésre 
állás és katasztrófa elhárítás követelményeit a  platform szinten elérhető Multi-Master replikáció támogatja 
magasabb szinten. Minden felhasználói szolgáltatás esetén – az igényekhez illeszkedően – több szinkron és 
aszinkron példány alkalmazható oldal irányú skálázás biztosítására, illetve a  telephelyek közötti aszinkron 
replikációval a katasztrófa jellegű meghibásodások kezelésére.

b) A nem relációs adatbázis kezelő a  webes alkalmazások jelentős mennyiségű párhuzamos feldolgozási 
igényeinek kiszolgálását, a gyorsító tárak hatékonyabb és az adatstruktúrák rugalmasabb kezelését, valamint 
azok jobb skálázási lehetőségeit biztosító adatbázis platform szolgáltatás. Az  adatbázis belső tárolási 
struktúrája kulcs-érték párok és dokumentumok tárolására, illetve kezelésére optimalizált.

 3. Adatmegőrzési szolgáltatás
Az adatmegőrzési szolgáltatás keretében a  nemzeti adatvagyonba tartozó, továbbá jogszabály által kötelezően 
megőrzésre kijelölt informatikai alkalmazások, adatok és információk elektronikus formában történő tárolását és 
megőrzését biztosítja a Kormányzati Adatközpont.
Az állam működése szempontjából létfontosságú adatvagyon védelme, ezek hasonló módon való biztonságos 
tárolása, kezelése kiemelt fontosságú. Ezen adatok vonatkozásában a  különböző rendszerekben tervszerű és 
jogszabályban előírt módon történő mentési és archiválási feladatokat kell végrehajtani. A lementett állományokat 
el kell juttatni a  redundáns adatközpontokba, mely azt fogadja és megfelelő módon biztonságosan tárolja. 
Katasztrófa helyzet esetében az adatok biztonságos megőrzéséről gondoskodik és ezen adatok felhasználásával újra 
építhetővé teszi a különböző informatikai rendszereket az előírt protokollok alapján.
A katasztrófatűrő, nagy megbízhatóságú működési szempontok és az adatok biztonságos archiválásának, valamint 
mentésének megvalósításához a  geo-redundancia elvei figyelembevételével elkülönített, megfelelő védettségű 
redundáns helyszínen kerülnek elhelyezésre. A feladata a hosszú távú archiválási feladatok ellátása. Az itt kialakított 
kapacitások legfontosabb célja a biztonsági mentési kapacitások és hosszú idejű archiválási kapacitások biztosítása.
Adatmegőrzési szolgáltatáskeretében kezelt adatokkal kapcsolatban a  szakrendszerek végponti felhasználói 
számára közvetlen adatkiszolgálás nincs, ez  a  terület a  külvilágtól (a  kormányzati, vagy a  közcélú adatátviteli 
hálózatoktól) hermetikusan el lesz választva.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 230. szám 38639

2. melléklet a 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az adatközponti szolgáltatások igénybevételére kötelezett felhasználók és szakrendszereik: 
 

 
 A B C 

 

Felhívás 
azonosító 

jele 
Kedvezményezett Felhívás neve 

1 

KÖFOP-
1.0.0.-

VEKOP-15-
2016-
00030 

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
vagy az általa vezetett konzorcium 

NAVASZ - A Belügyminisztérium által 
kezelt nemzeti adatvagyon 

nyilvántartások továbbfejlesztése, 
magas szintű szolgáltató képesség 

megteremtése a KÖFOP 1.1.1., 1.1.2. 
és 1.2.3. intézkedések támogatása 
érdekében, az érintett adatvagyon 

nyilvántartások Kormányzati 
Adatközpontba történő integrálásával 

2 

KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-15-
2017-
00053 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) 
 és a Miniszterelnökség részvételével alkotott konzorcium 

Ügyfélkapcsolati rendszerek 
fejlesztése (kormányablak, települési 

ügysegéd, közvetlen kiszolgálás) 

3 

KÖFOP-
1.0.0.-

VEKOP-15-
2016-
00045 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető)  
és a Miniszterelnökség részvételével alkotott konzorcium 

Területi államigazgatás egységes 
működését támogató 
rendszerfejlesztések 

4 

KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-15-
2016-
00032 

Miniszterelnökség vagy az általa vezetett konzorcium 
EKEIDR egységes irat- és 

folyamatkezelő rendszer területi 
közigazgatásra történő kiterjesztése 

5 

KÖFOP-
1.0.0.-

VEKOP-15-
2016-
00042 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) 
 és a Miniszterelnökség részvételével alkotott konzorcium 

A kormányhivatal irányításának 
hatékonyabbá tételét biztosító háttér 

kialakítása 

6 

KÖFOP-
1.0.0.-

VEKOP-15-
2016-
00043 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető)  
és a Miniszterelnökség részvételével alkotott konzorcium 

A hatáskör átcsoportosításból adódó 
szakrendszeri integrációs feladatok 

7 

KÖFOP-
1.0.0.-

VEKOP-15-
2016-
00046 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok (konzorciumvezető) 
 és a Miniszterelnökség részvételével alkotott konzorcium 

Hatósági eljárások és hatósági 
jogalkalmazási gyakorlat 

felülvizsgálata és egyszerűsítése 

8 

KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-15-
2016-
00025 

NISZ Zrt. 

Közigazgatási szakrendszerek 
egységes eléréséhez és 

interoperabilitásához központi 
alkalmazás szintű szolgáltatások 

biztosítása 

9 

KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-15-
2016-
00011 

Magyar Nemzeti Levéltár 
Közigazgatási eljárásokhoz 

kapcsolódó levéltári szolgáltatás 
fejlesztése 

10 

KÖFOP-
1.0.0.-

VEKOP-15-
2016-
00031 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 
„Digitális fogyasztóvédelem”  

– a fogyasztóvédelmi feladatok 
elektronizálása 
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11 

KÖFOP-
1.0.0.-

VEKOP-15-
2016-
00013 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

Az egységes integrált állami 
vagyonnyilvántartás 

közhitelességének és 
adatkonzisztenciájának 

ellenőrzéséhez szükséges további 
fejlesztések 

12 

KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-15-
2016-
00024 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság A 21. század családtámogatása és 
nyugdíja 

13 

KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-15-
2016-
00040 

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság E-ingatlan nyilvántartás 

14 
KÖFOP-
1.0.0.-

VEKOP-15 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Adóügyi igazgatási eljárások 
egyszerűsítése, adminisztratív terhek 

csökkentése 

15 

KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-15-
2016-
00008 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség vagy az általa 
vezetett konzorcium 

Az önkormányzati ASP rendszer 
továbbfejlesztése és országos 

kiterjesztése (ASP 2.0) 

16 

KÖFOP-
2.2.5-

VEKOP-15-
2016-
00001 

Magyar Államkincstár 
Átláthatóság a közpénzek 

felhasználásánál, államháztartási 
adattárház 

17 

KÖFOP-
1.0.0.-

VEKOP-15-
2016-
00029 

Igazságügyi Minisztérium Integrált Jogalkotási Rendszer 

18 

KÖFOP-
1.0.0.-

VEKOP-15-
2016-
00028 

Belügyminisztérium 

Rendészeti tevékenységekhez 
kapcsolódó hatósági ügyek 

továbbfejlesztése, a hozzá kapcsolódó 
elektronikus feldolgozó képesség 

bővítésével 

19 

KÖFOP-
2.3.1-

VEKOP-16-
2016-
00001 

Belügyminisztérium 
Helyi közszolgáltatás információs 

rendszer fejlesztése és bevezetése 
(IKIR) 

20 
KÖFOP-

2.1.5-
VEKOP-16 

Belügyminisztérium 
A versenyképes közszolgálat 

személyzeti utánpótlásának stratégiai 
támogatása 

21 

KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-15-
2016-
00036 

Külgazdasági és Külügyminisztérium 

A külgazdasági és külügyi működést 
támogató kiemelt alapfolyamatok 

fejlesztése és szolgáltatási 
kapacitásuk bővítése 

22 
KÖFOP-

2.1.4-
VEKOP-16 

Külgazdasági és Külügyminisztérium 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 
humánerőforrás-gazdálkodásának és 

belső képzési rendszerének 
fejlesztése 

23 

KÖFOP-
2.2.3-

VEKOP-16-
2016-
00001 

Nemzeti Védelmi Szolgálat 

Kapacitásfejlesztés és 
szemléletformálás a korrupciós esetek 

nagyobb arányú felderítése, illetve 
megelőzése érdekében 
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24 

KÖFOP-
2.3.6-

VEKOP-16-
2017-
00002 

Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Integrált közcélú víziközmű adatbázis 

25 

KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-15-
2016-
00016 

Földművelésügyi Minisztérium, Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal 

Intelligens élelmiszerlánc-biztonsági 
elemző rendszer létrehozása 

26 
KÖFOP-
1.0.0.-

VEKOP-15 

Földművelésügyi Minisztérium vagy az általa vezetett 
konzorcium 

A szőlő és bor ágazat elektronikus 
ügyintézési és ellenőrzési 

rendszerének kialakítása és az 
elektronikus pincekönyv vezetési 

lehetőség biztosítása 

27 
KÖFOP-
1.0.0.-

VEKOP-15 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, illetve az általa 
vezetett konzorcium 

Földmegfigyelési Információs 
Rendszer (FIR) földmegfigyelési 

adatinfrastruktúra és szolgáltatások 
kialakítása 

28 
KÖFOP-
1.0.0.-

VEKOP-15 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ vagy az általa vezetett 
konzorcium 

Az egészségügyi ellátási rendszer 
pénzügyi irányítási és közigazgatási 

funkcióinak megújítása 

29 KÖFOP-
1.0.0- Klebelsberg Központ vagy az általa vezetett konzorcium 

Köznevelés Állami Fenntartóinak 
Folyamat Egységesítése és 
Elektronizálása (KAFFEE) 

30 

KÖFOP-
2.3.2-

VEKOP-15-
2016-
00001 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring 
Rendszer (HTMR) létrehozása 

31 

KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-15-
2015-
00003 

NISZ Zrt. 

Elektronikus megoldás az eltérő 
földrajzi helyszíneken történő 

közigazgatási ügyintézés 
munkaszervezésének és 

kommunikációjának fejlesztésére 

32 

KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-15-
2015-
00004 

NISZ Zrt. Kormányzati hitelesítés szolgáltatás 
(Gov CA) kiterjesztése 

33 

KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-15-
2016-
00020 

NISZ Zrt. 
Központosított kormányzati 

informatikai rendszer bővítése – 
„KKIR3” 

34 
KÖFOP-
1.0.0.-

VEKOP-15 
NISZ Zrt. 

Szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatások (SZEÜSZ) 

továbbfejlesztése, bővítése, 
bevezetése 

35 

KÖFOP-
1.0.0-

VEKOP-15-
2015-
00005 

NISZ Zrt. 
Közigazgatás informatikai 

infrastruktúrájának konszolidálása a 
költségek csökkentése érdekében 
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3. melléklet a 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló  
38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Melléklet A:24 mezője helyébe a következő mező lép: 

(A)

(24.) „A Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási feladataihoz kapcsolódó 
nyilvántartási rendszerek”

A Kormány 468/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
a külföldi felhasználásra szánt közokiratok felülhitelesítésének szabályairól

A Kormány a  külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) 
mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. törvényerejű rendelet 4. § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya
a) a  külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) 

mellőzéséről Hágában, az  1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi  
11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban: Tvr.) kihirdetett, a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok 
diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az  1961. október 5. 
napján kelt egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 3.  cikkében előírt tanúsítványnak (a továbbiakban: 
tanúsítvány) az  igazságügyért felelős miniszter, a  külpolitikáért felelős miniszter és a  Magyar Országos 
Közjegyzői Kamara (a továbbiakban együtt: tanúsítványt kiállító szerv) általi kiállítására, és

b) az Egyezményben nem részes államokban történő felhasználásra szánt közokiratoknak a külpolitikáért felelős 
miniszter általi felülhitelesítésére

terjed ki.

2. A tanúsítvány kiállításának szabályai

2. § (1) A kérelmet a tanúsítványt kiállító szervhez személyesen vagy – a külpolitikáért felelős miniszterhez intézett kérelem 
kivételével – írásban lehet előterjeszteni.

 (2) A  külföldön tartózkodó ügyfél a  kérelmet a  Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: Kamara) által 
tanúsítvánnyal ellátandó közokirat kivételével, a  konzuli védelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel 
összhangban a külföldi tartózkodási helye szerint illetékes konzuli tisztviselőnél is benyújthatja.

 (3) A kérelem kormányablaknál nem terjeszthető elő.

3. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, megnevezését és lakóhelyét, székhelyét,
b) a tanúsítvánnyal ellátni kért közokiratot kiállító szerv vagy személy megnevezését,
c) a tanúsítvánnyal ellátni kért közokirat ügyszámát vagy az azonosítására alkalmas más adatot és
d) a tanúsítvánnyal ellátni kért közokirat felhasználási államát.
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 (2) A  kérelemmel több közokirat tanúsítvánnyal történő ellátása is kérhető, ha a  kérelem az  egyes közokiratokhoz 
kapcsolódóan külön-külön tartalmazza az (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti adatokat.

 (3) A  kérelem a  tanúsítványt kiállító szerv által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon is előterjeszthető. 
A tanúsítványt kiállító szerv a nyomtatvány mintáját a honlapján közzéteszi.

 (4) A kérelemhez mellékelni kell a tanúsítvánnyal ellátni kért eredeti közokiratot, elektronikus közokirat esetében annak 
papíralapú hiteles másolatát.

 (5) A Kamarát megillető díj megfizetéséről szóló igazolást a kérelemhez mellékelni kell.

4. § (1) Ha a tanúsítvány kiállításához előzőleg a közokiratnak valamely szerv által végzett felülhitelesítése (a továbbiakban: 
közbenső felülhitelesítés) szükséges, a tanúsítványt kiállító szerv a közokirat külföldi felhasználhatósága érdekében 
a  tanúsítvány kiállításával e  szerv hitelesítő záradékának felülhitelesítését végzi el. A  közbenső felülhitelesítésre 
vonatkozó információkat a tanúsítványt kiállító szerv a honlapján közzéteszi.

 (2) Egy szerv közbenső felülhitelesítése akkor fogadható el, ha az  általa felügyelt vagy irányított szerv aláírás- 
és bélyegzőlenyomat-mintájával rendelkezik. Ilyen esetben a  felügyelt vagy irányított szerv aláírás- és 
bélyegzőlenyomat-mintáját a tanúsítványt kiállító szervnek nem kell beszereznie.

 (3) Ha a  Tvr. 3.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti közokirat tanúsítvánnyal történő ellátása iránti kérelmet konzuli 
tisztviselőnél nyújtják be és a  tanúsítvány kiállítását megelőzően a  közokiratot közbenső felülhitelesítéssel is el 
kell látni, a tanúsítványt kiállító szerv intézkedik a közokiratnak a közbenső felülhitelesítést végző szervhez történő 
eljuttatása iránt. A közbenső felülhitelesítés szükségességéről és feltételeiről az ügyfelet előzetesen tájékoztatni kell.

5. § (1) A tanúsítvány tartalmát és formáját e rendelet 1. melléklete határozza meg.
 (2) A tanúsítványt magyar nyelven kell kiállítani, amely mellett az angol nyelv is használható.
 (3) A tanúsítványt a közokiratra kell rávezetni vagy ahhoz kell hozzáfűzni, és a kiállító szerv bélyegzőjének lenyomatával 

kell ellátni.

6. § (1) A  tanúsítványt kiállító szerv jogosult a  tanúsítvánnyal ellátni kért közokiratot kiállító vagy azt közbenső 
felülhitelesítéssel ellátó szervnél vagy személynél ellenőrizni a  közokirat, az  azokon szereplő aláírás vagy 
bélyegzőlenyomat valódiságát, valamint a kiállításra való jogosultságot.

 (2) A tanúsítvánnyal ellátni kért hiteles fordítást készítő személynek vagy szervnek a hiteles fordítás készítésére külön 
jogszabály alapján fennálló jogosultságát a tanúsítványt kiállító szerv ellenőrzi.

7. § (1) A  tanúsítvány kiállításához szükséges aláírás- és bélyegzőlenyomat-mintákat az  aláírásra való jogosultság 
keletkezésétől, illetve a bélyegzőlenyomat változásától számított tizenöt napon belül, megküldi
a) a Tvr. 3.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti közokiratokat kiállító szerv vagy személy az  igazságügyért felelős 

miniszternek,
b) a Tvr. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közokiratokat kiállító szerv vagy személy a Kamarának,
c) minden olyan, a  Tvr. 3.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti közokiratot kiállító szerv vagy személy, amely 

rendszeresen állít ki vagy lát el közbenső felülhitelesítéssel külföldön felhasználni kívánt közokiratot vagy lát 
el külön jogszabály alapján hiteles fordítással ilyen közokiratot, a külpolitikáért felelős miniszternek.

 (2) Nem terheli az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettség a  szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.)  
MT rendelet 6/A. §-a alapján hiteles fordítás készítésére jogosult személyt.

 (3) Az  (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában azok a szervek minősülnek külföldön felhasználni kívánt közokiratot 
rendszeresen kiállító vagy közbenső felülhitelesítéssel ellátó, illetve ilyen közokiratot rendszeresen, külön 
jogszabály alapján hiteles fordítással ellátó szervnek, amelyek közokiratait vagy közbenső felülhitelesítéseit, illetve 
hiteles fordításait a  külpolitikáért felelős miniszter két egymást követő félévben legalább két-két alkalommal 
tanúsítvánnyal látta el. A  külpolitikáért felelős miniszter erről az  érdekelt szerveket írásban tájékoztatja, 
a megkeresett szervek (1) bekezdésben előírt kötelezettsége az értesítés kézhezvételétől áll fenn.

 (4) Ha a  tanúsítvány kiállításához szükséges aláírás- és bélyegzőlenyomat-minta nem áll rendelkezésre, azok 
beszerzése iránt a  tanúsítványt kiállító szerv haladéktalanul intézkedik. A  megkeresett szerv az  aláírás- és 
bélyegzőlenyomat-mintát a  megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles megküldeni 
a tanúsítványt kiállító szervnek.

 (5) Nincs helye a (4) bekezdés szerinti intézkedésnek, ha a kérelmező a hiteles fordítás tanúsítvánnyal történő ellátása 
iránti kérelemhez egyidejűleg mellékeli a  hiteles fordítást készítő személynek vagy szerv vezetőjének a  közjegyző 
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által hitelesített aláírását és bélyegzőlenyomatát, továbbá szükség esetén a  hiteles fordítás készítésére való 
jogosultságot igazoló okiratot vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát.

 (6) A tanúsítványt kiállító szerv a honlapján megjelenteti azon hiteles fordítást készítő személyek és szervek felsorolását, 
amelyek aláírás- és bélyegzőlenyomat-mintái a rendelkezésére állnak.

3. Az Egyezményben nem részes államokban felhasználásra szánt közokiratok hitelesítésének 
szabályai

8. § (1) A  külpolitikáért felelős miniszter az  Egyezményben nem részes államokban felhasználásra szánt közokiratok 
felülhitelesítése során a  konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvényben (a továbbiakban: konzuli védelemről 
szóló törvény) megállapított eltérésekkel, továbbá a  2.  § (2)  bekezdés és az  5.  § (1)  bekezdés kivételével  
a 2. alcímben meghatározott szabályok szerint jár el.

 (2) Az  igazságügyért felelős miniszter és a  Kamara a  konzuli védelemről szóló törvény 15.  § (5)  bekezdése szerinti 
közbenső hitelesítési záradék kiállítása során a 2. § (2) bekezdés és az 5. § (1) bekezdés kivételével a 2. alcím szerinti 
szabályok szerint jár el.

4. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

10. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 468/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

 1.  Ország:
 Country:

Ezt a közokiratot
This public document
 2. írta alá:
 has been signed by:
 3.  minőségében eljárva:
 acting in the capacity of:
 4.  Az okirat
 pecsétjével (bélyegzőlenyomatával) van ellátva.
 bears the seal/stamp of:

Tanúsítja
Certified
 5.  helység:
 at:
 6. időpont: ........ (év) ........... (hónap) .......... (nap)
 date: ........ (year) ........... (month) ........... (day)
 7.  kiállító:
 by:
 8.  Ügyszám:
 No.:
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 9.  Pecsét (bélyegzőlenyomat)
 Seal/stamp:
10.  Aláírás:
 Signature:

A Kormány 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, 
valamint a költségmentességről

A Kormány
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az eljárási költség

1. § (1) A közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség:
 1. az illeték,
 2. az igazgatási szolgáltatási díj,
 3. az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség,
 4. az ügyfél képviseletében eljáró személy megjelenésével kapcsolatos költség,
 5. a tanú és a hatósági tanú költségtérítése,
 6. a szakértői díj,
 7. az iratbetekintési jog gyakorlásával kapcsolatos költség,
 8. a fordítási költség,
 9. a tolmácsolási költség,
10. az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevője részéről felmerült levelezési, dokumentumtovábbítási költség,
11. a végrehajtási költség,
12. az eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerült költség,
13. a  szemle, a  zár alá vétel, valamint a  szakértői eljárás jogszerű lefolytatásával összefüggésben felmerülő 

kártalanítás összege,
14. a  tényállás tisztázásához szükséges, az  eljáró hatóság által végzett műszeres (laboratóriumi vagy más 

speciális eszköz használatát igénylő) vizsgálat azon költsége, amelyet az  illeték vagy az  igazgatási 
szolgáltatási díj nem tartalmaz,

15. az egyes hatósági intézkedésekkel kapcsolatban felmerült költség,
16. egyéb, az eljárással összefüggésben felmerült pénzkiadás.

 (2) A  végrehajtási eljárásban való rendőri közreműködés jogszabályban meghatározott költségtérítésének összege 
végrehajtási költség.

2. Az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítés szabályai

2. § (1) A hatóság
a) az iratbetekintési jog gyakorlására irányuló kérelmet végzésben elutasítja, vagy
b) az  iratbetekintést az  iratbetekintést kérő személy által meg nem ismerhető személyes és védett adatok 

megismerhetetlenné tételét követően biztosítja.
 (2) A hatóság az iratról való másolat készítése során az (1) bekezdés szerint gondoskodik a személyes és védett adatok 

védelméről.
 (3) Az  eljárás iratainak oldalankénti másolatáért az  illetékekről szóló törvény szerint, az  államigazgatási eljárásban 

készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolatért fizetendő illeték összegének megfelelő eljárási költséget kell 
fizetni.
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 (4) A hatóság a másolatkészítés várható költségéről az iratbetekintést kérő személyt előzetesen tájékoztatja.
 (5) A hatóság a (2) bekezdés szerinti másolatot a (3) bekezdésben meghatározott költség megfizetését követően adja ki.

3. A költségek megfizetésére vonatkozó szabályok

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdés 3–16. pontjában meghatározott eljárási költség megfizetése történhet
a) készpénzátutalási megbízás útján;
b) ha a hatóságnál erre lehetőség van

ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül,
bb) bankkártyával,
bc) házipénztárba készpénzzel, vagy

c) a hatóságnál az összeg hatósági letétbe helyezésével.
 (2) Ha az ügyfél az előírt eljárási költségnél – az illeték és az igazgatási szolgáltatási díj kivételével – többet fizetett meg, 

akkor a többletet az eljáró hatóság visszatéríti.
 (3) A  visszatérítést az  ügyfél visszatérítésre vonatkozó kérelmének beérkezésétől, vagy a  többletbefizetés hivatalbóli 

észlelésétől számított öt napon belül rendeli el a hatóság, és az elrendelést követő tizenöt napon belül intézkedik 
annak teljesítéséről.

4. A tárgyi és a személyes költségmentesség közös szabályai

4. §  A költségmentesség nem terjed ki a  jogellenes magatartással okozott költségek viselésére. Ez  esetben a  hatóság 
– a költségmentesség tényétől függetlenül – a költségek felmerülésekor dönt az eljárási költség viseléséről.

5. A személyes költségmentesség megállapításának szabályai

5. § (1) A  hatóság a  természetes személy ügyfél kérelmére az  e  rendeletben foglaltak szerint engedélyezi az  ügyfél teljes 
vagy részleges költségmentességét.

 (2) A  részleges költségmentesség az  ügyfelet valamely eljárási költségfajta vagy az  eljárási költség meghatározott 
százalékának viselése alól mentesíti.

6. § (1) Teljes költségmentesség akkor engedélyezhető, ha az ügyfél
a) és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és
b) ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik.

 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt feltétel vizsgálata során – legfeljebb egy ingatlan tekintetében – figyelmen 
kívül kell hagyni a kétmillió forint becsült forgalmi értéket meg nem haladó tulajdoni részesedést.

 (3) Teljes költségmentesség engedélyezhető – jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata nélkül – annak az ügyfélnek 
is, aki a kérelem benyújtásakor
a) aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékában, ápolási díjban, vakok személyi járadékában, 

fogyatékossági támogatásban részesül, valamint, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermeket nevel vagy saját jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

b) pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott,
c) hajléktalan vagy
d) menekült, menedékes, illetve menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő vagy menedékeskénti 

elismerését kérő személy számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult.

7. § (1) Részleges költségmentesség akkor engedélyezhető, ha az ügyfél
a) és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és
b) ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik.

 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt feltétel vizsgálata során – legfeljebb egy ingatlan tekintetében – figyelmen 
kívül kell hagyni a hárommillió forint becsült forgalmi értéket meg nem haladó tulajdoni részesedést.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 230. szám 38647

8. §  Különös méltánylást érdemlő esetben – különösen, ha az  ügyfél és az  általa eltartott személyek létfenntartása 
veszélyeztetett –
a) a teljes költségmentesség feltételeinek hiányában, de a részleges költségmentesség feltételeinek fennállása 

esetén teljes költségmentesség,
b) a részleges költségmentesség feltételeinek hiányában is részleges költségmentesség
engedélyezhető.

9. § (1) A  költségmentesség engedélyezésére irányuló kérelem benyújtásakor igazolni kell az  ügyfél és a  vele közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyoni és jövedelmi helyzetének megítéléséhez szükséges körülményeket.

 (2) Ha az  ügyfél, valamint a  vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó nem áll munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban és nem részesül nyugellátásban, valamint egyéb jövedelme sincs, a  kérelemben erről a  tényről 
nyilatkozni kell.

 (3) Az ügyfél a kérelemben további olyan körülményeket tárhat fel, amelyek alapján a hatóság a 8. §-ban foglaltaknak 
megfelelően költségmentességben részesítheti.

10. § (1) Az eljárási költség előlegezése és viselése alóli költségmentesség a költségmentesség alapjául szolgáló feltételeknek 
az eljárás folyamán történő bekövetkezése esetén is engedélyezhető.

 (2) A  költségmentesség alapjául szolgáló feltételek megváltozása esetén a  költségmentesség módosítható vagy 
visszavonható.

11. § (1) Az  ügyfél a  költségmentesség alapjául szolgáló feltételek megváltozását a  változás bekövetkezésétől számított öt 
napon belül köteles a hatóságnak bejelenteni.

 (2) Ha az ügyfél
a) a feltételek megváltozására vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
b) a költségmentesség engedélyezésére irányuló kérelemben valótlan adatokat szolgáltat,
a hatóság a  költségmentességet engedélyező végzés módosításával vagy visszavonásával egyidejűleg dönt 
az eljárási költség előlegezéséről és viseléséről.

 (3) A  hatóság az  ügyfelet a  költségmentességet engedélyező végzésében tájékoztatja a  bejelentés elmulasztásának 
és a  valótlan adatszolgáltatásnak a  (2)  bekezdésben és az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben 
meghatározott jogkövetkezményeiről.

 (4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ügyfél igazolási kérelmet terjeszthet elő, amelyben igazolhatja, hogy 
a valótlan adatok szolgáltatására önhibáján kívül eső okból került sor.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

13. §  Hatályát veszti
a) a  közigazgatási hatósági eljárásban a  személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) 

Korm. rendelet, és
b) a  közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, 

valamint az  ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről szóló 
188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 470/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatos bejelentésekről

A Kormány az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.  évi CCXXII.  törvény 105.  § 
(1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Hatály

1. §  A rendelet hatálya kiterjed
a) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: bizalmi felügyelet), és
b) a  belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi 

szolgáltatásokról, valamint az  1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 
910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: eIDAS Rendelet) 3.  cikk 16.  pontja 
szerinti szolgáltatást nyújtó Magyarországon letelepedett bizalmi szolgáltatókra (a  továbbiakban: 
szolgáltató).

2. Szolgáltató és szolgáltatás bejelentése

2. § (1) A  szolgáltató az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.  évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 80. § (1) és (2) bekezdése szerinti bejelentést a bizalmi felügyelet 
által a honlapján közzétett űrlapon teszi meg. A bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:
a) a szolgáltató nevét, lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
b) a folytatni kívánt bizalmi szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás) megjelölését,
c) a szolgáltatás nyújtásának helyét és a szolgáltatás megkezdésének időpontját, valamint
d) ha a szolgáltató létrejötte cég- vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban való bejegyzéshez kötött, a vonatkozó 

nyilvántartás megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát vagy egyéb, az adott nyilvántartás szerinti 
azonosítóját.

 (2) A bejelentéshez csatolni kell a következő iratokat és dokumentumokat:
a) a szolgáltatási szabályzatot,
b) a szolgáltatási rendet,
c) a  szolgáltatási szerződés kapcsán a  minden ügyfélnél alkalmazni kívánt általános szerződési feltételeket 

(üzletszabályzatot),
d) a fogyasztók részére elérhetővé tett szolgáltatási kivonatot,
e) minősített bizalmi szolgáltató esetén a  szolgáltató vagy alkalmazottja szakképzettségét igazoló okirat 

hiteles másolatát, vagy ha az adott szakképzettség valamely állami szerv jogszabály alapján rendszeresített 
nyilvántartásában is szerepel, a  szakképzettség megnevezését és az  azt igazoló okirat számát, valamint 
a szolgáltató vagy alkalmazottja szakmai tapasztalatát igazoló részletes szakmai önéletrajzát,

f ) a  felelősségbiztosítást, valamint a  minősített bizalmi szolgáltató esetén a  szolgáltatásokra és ezek 
szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről szóló jogszabályban meghatározott egyéb pénzügyi 
követelmények teljesítését igazoló iratokat,

g) minősített bizalmi szolgáltató esetén az 1. melléklet, nem minősített bizalmi szolgáltató esetén a 2. melléklet 
szerinti nyilatkozatot,

h) minősített bizalmi szolgáltató esetén a  minősített bizalmi szolgáltatóval szemben az  eIDAS Rendeletben 
vagy a végrehajtására kiadott uniós jogi aktusban és jogszabályban meghatározott követelményeknek való 
megfelelőséget igazoló, az  eIDAS Rendelet 20.  cikk (1)  bekezdése szerinti, független megfelelőségértékelő 
szerv (a továbbiakban: megfelelőségértékelő szerv) által kiadott megfelelőségértékelési jelentést,

i) a bizalmi listán való közzétételhez, illetve a bizalmi lista összeállításához szükséges adatlapot, valamint
j) a bizalmi munkakörök elhatárolását alátámasztó dokumentumokat.
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3. A szolgáltató változásbejelentési kötelezettsége és a szolgáltatás megszüntetésére irányuló 
bejelentés

3. § (1) A  szolgáltató – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – köteles a  bizalmi felügyelet által közzétett űrlapon, 
változásbejelentési eljárás keretében bejelenteni a 2. § (1) bekezdése szerinti bejelentő űrlapon szereplő adatokat 
érintő változást.

 (2) A változásbejelentéshez csatolni kell
a) minősített bizalmi szolgáltatók esetén az  E-ügyintézési tv. 95.  § (2)  bekezdése szerinti éves helyszíni 

ellenőrzést megelőzően benyújtandó megfelelőségértékelési jelentést és az  adott éves változásokról szóló 
összefoglalót,

b) az  adatváltozást alátámasztó azon iratokat, amelyeket a  2.  § (1)  bekezdése szerinti bejelentéskor is köteles 
csatolni, valamint

c) a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontjában foglalt adatok változását, ha a szolgáltató személye egyébként nem 
változott és abban jogutódlás sem történt.

 (3) A szolgáltató változásbejelentési eljárás nélkül jelenti be
a) a  2.  § (2)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti valamely irat módosítását akkor is, ha az  egyébként 

változásbejelentési kötelezettség alá eső adatot nem érint,
b) a  2.  § (2)  bekezdés f )  pontja szerinti pénzügyi követelményeket igazoló adatban vagy a  követelmények 

teljesítését alátámasztó iratokban bekövetkező változást.
 (4) Ha az (1) bekezdés szerinti változásbejelentés vagy a (3) bekezdés szerinti bejelentés a 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja 

szerinti valamely irat módosítását is tartalmazza, a  szolgáltató a  módosított irathoz köteles annak a  változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt változatát is csatolni.

4. § (1) A szolgáltató szolgáltatás nyújtásának megszüntetésére irányuló bejelentése tartalmazza
a) a szolgáltatás megszüntetése időpontját,
b) az  E-ügyintézési tv. 88. és 89.  §-a szerinti átvevő bizalmi szolgáltató megnevezését, valamint az  ott 

meghatározott követelmények teljesítéséről szóló megállapodást, és
c) a  szolgáltatás nyújtását megszüntető szolgáltató megőrzési kötelezettségének eleget tevő minősített 

archiválási szolgáltató megnevezését, ha a  bizalmi szolgáltató megőrzési kötelezettségének minősített 
archiválási szolgáltató igénybevételével tesz eleget.

 (2) A  szolgáltatás nyújtását megszüntető szolgáltató köteles a  nyilvántartások átvétele és működtetése kapcsán 
felmerülő költségeket a nyilvántartást átvevő kijelölt szolgáltatónak megtéríteni.

4. A minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök 
megfelelőségét tanúsító kijelölt szervezet által tanúsított eszközök bejelentése

5. § (1) Az E-ügyintézési tv. 94. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus 
bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító, az  E-ügyintézési tv. 94.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerint 
bejelentett kijelölt szervezet (a  továbbiakban: kijelölt tanúsító szerv) bejelenti a  bizalmi felügyeletnek az  általa 
kiállított tanúsítványba foglalt minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó 
eszközt mint biztonságos minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközt 
(a továbbiakban: eszköz).

 (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza
a) a tanúsítványban foglalt eszköz gyártójának megnevezését,
b) az eszköz sorozatának vagy típusának megnevezését, azonosítóját,
c) a tanúsítvány kiadásának keltét,
d) kijelölt tanúsító szerv megnevezését,
e) a tanúsítványt és az azt alátámasztó jelentést,
f ) ha a tanúsítvány vagy a jelentés nem magyar nyelvű, azok hiteles magyar nyelvű fordítását, valamint
g) a tanúsítvány érvényességének kezdetét és lejártának napját.

 (3) A  kijelölt tanúsító szerv az  (1)  bekezdés szerint bejelentett tanúsítást érintő valamennyi lényeges döntésről 
–  így különösen a  tanúsítás felfüggesztéséről, visszavonásáról a  tanúsítási jelentésben foglalt megállapítások 
változásáról – három munkanapon belül köteles a bizalmi felügyeletet értesíteni.
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 (4) Ha a bizalmi felügyelet ellenőrzése során észleli, hogy a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus 
bélyegzőt létrehozó eszköz nem felel meg a biztonságos minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus 
bélyegzőt létrehozó eszközzel szemben támasztott követelményeknek, erről értesíti a  kijelölt tanúsító szervet, 
szükség esetén annak kijelölő hatóságát.

 (5) Ha a  kijelölt tanúsító szerv bejelentésében a  bizalmi felügyeletet arról értesíti, hogy a  tanúsítványt visszavonta, 
felfüggesztette, vagy a  tanúsítási jelentésben foglalt megállapításokat megváltoztatta, vagy a  bizalmi felügyelet 
ennek megtörténtéről más módon tudomást szerez, a  bizalmi felügyelet a  biztonságos minősített elektronikus 
aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök nyilvántartásából ezt jelzi vagy törli, és a  törlés 
tényét és időpontját feltünteti.

5. A bejelentés tartalma és a bejelentő ellenőrzése, a hatósági nyilvántartás vezetése

6. §  A bizalmi felügyelet a  2.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti bejelentés és a  benyújtott iratok alapján haladéktalanul 
ellenőrzi, hogy a  szolgáltató megfelel-e a  szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos követelményeknek. Ha a  bizalmi 
felügyelet megállapítja, hogy a  szolgáltató a  követelményeknek nem vagy nem teljes körűen felel meg, 
a  szolgáltatás nyújtására való jogosultság megfelelő igazolásáig megtiltja a  szolgáltató számára a  szolgáltatás 
nyújtását.

7. §  Ha a  bizalmi felügyelet ellenőrzése során a  szolgáltató működésében változást tapasztal vagy az  más módon 
a tudomására jut, a szolgáltatót felhívja a változással összefüggő iratok benyújtására.

8. §  A bizalmi felügyelet a szolgáltatónak megtiltja a szolgáltatás nyújtását és a szolgáltatót a nyilvántartásból törli, ha 
az E-ügyintézési tv. 95. §-ában meghatározott intézkedései nem vezettek eredményre, és
a) a szolgáltatás nyújtásának feltétele már nem áll fenn, vagy
b) az  eIDAS Rendeletben, annak uniós végrehajtási aktusaiban, az  E-ügyintézési tv.-ben, valamint 

az  E-ügyintézési tv. végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt követelmények teljesítése más módon 
nem biztosítható.

9. §  A bizalmi felügyelet olyan nyilvántartási rendszert alakít ki, amely biztosítja a  nyilvántartások 10.  § szerinti 
közzétételét és folyamatos elérhetőségét a bizalmi felügyelet honlapján.

10. §  A bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartásokban szereplő adatok közül nyilvános a 2. § (1) bekezdése szerinti 
adat, valamint a  2.  § (2)  bekezdés a)–d)  pontjában meghatározott iratok, továbbá az  adattartalom érvényességi 
ideje.

11. §  A bizalmi felügyelet az eIDAS Rendelet 21. cikk (2) bekezdés második albekezdése szerinti esetben a bizalmi listán 
haladéktalanul feltünteti a minősített bizalmi szolgáltatót és az általa nyújtott minősített bizalmi szolgáltatást.

12. §  A bizalmi felügyelet a  4.  § (1)  bekezdése szerint tett bejelentés alapján vezeti a  szolgáltatóknak a  szolgáltatás 
megszűnésével kapcsolatos nyilvántartását, amely a  szolgáltatását megszüntető, illetve a  nyilvántartásait átvevő 
szolgáltatónak az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott adatait tartalmazza.

13. § (1) A bizalmi felügyelet az E-ügyintézési tv. 94. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eIDAS Rendelet 30. cikk (1) bekezdése 
szerinti célból nyilvántartásba veszi a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó 
eszköz megfelelőségének tanúsítására a  megfelelőséget tanúsító szervek tevékenységéről szóló törvény és 
végrehajtási rendeletei szerint arra jogosult szerveket.

 (2) A tanúsító szerv az  (1) bekezdés szerinti tevékenységet jogszabályban meghatározott kijelölés alapján, a kijelölési 
okirat tartalmának megfelelően jogosult végezni.

 (3) A  bizalmi felügyelet ellenőrzi, hogy a  kijelölt tanúsító szerv a  kijelölési feltételeknek megfelel-e. E  célból 
a  kijelölt tanúsító szerv köteles lehetővé tenni, hogy a  bizalmi felügyelet képviselői a  kijelölt tanúsító szerv 
helyiségeibe, területére beléphessenek, a  kijelöléssel kapcsolatos tevékenységet érintő iratokat, jegyzőkönyveket, 
tanúsítványokat megtekinthessék, és a szükséges ellenőrzéseket elvégezhessék.

 (4) Ha a  bizalmi felügyelet az  ellenőrzése során észleli, hogy a  kijelölt tanúsító szerv nem felel meg a  vele szemben 
támasztott követelményeknek, erről értesíti a kijelölt tanúsító szerv kijelölő hatóságát.
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6. Záró rendelkezések

14. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

15. §  Ez a rendelet a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi 
szolgáltatásokról, valamint az  1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. július 23-i 910/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 470/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

AZONOSÍTÓ SZÁM

Megfelelőségi nyilatkozat minősített szolgáltatás nyújtásának nyilvántartásba vételéhez

Alulírott a(z) ....................................... (a továbbiakban: szolgáltató) képviseletében

 1. Nyilatkozom arról, hogy a .....................-n kelt Bejelentésben megjelölt minősített szolgáltatások nyújtásához:
1.1. A  szolgáltató rendelkezik a  hatályos jogszabályokat kielégítő fizikai-környezeti védelemmel, számítógépes 

programokkal/rendszerekkel, nyilvántartásokkal, valamint az  ezek ellenőrzésére szolgáló, a  kockázatokkal 
adekvát és az elvárható gondos és körültekintő vezetéshez és megbízható működéshez szükséges kontroll 
rendszerrel. A  kialakított kontroll rendszer – beleértve a  szükséges szabályzatokat, az  ügyviteli és mentési, 
valamint helyreállítási eljárásokat, az  üzletmenet folytonossági és rendkívüli üzemeltetési helyzetek 
kezelésére vonatkozó tervet és erőforrásokat – biztosítja a  tevékenység folyamatos és biztonságos 
végzéséhez szükséges feltételeket.

1.2. Kialakításra került a  szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó, a  körültekintő és biztonságos 
működéshez szükséges szabályozási környezet, és a  kapcsolódó monitoring. Ezek implementálásáról, 
naprakészen tartásáról és a változásokhoz igazításáról gondoskodom.

1.3. A  szolgáltató eszközeire vonatkozó tervezési és fejlesztési szabályzatok, szerződések, valamint a  kialakított 
mentési és helyreállítási eljárások, a számítógépes programok és a tárolt adatok vonatkozásában bármilyen 
körülmények között biztosítják a  jogszabályban, a  szolgáltatási szabályzatban és a  belső eljárási rendben 
meghatározott határidőn belül a szolgáltatások helyreállíthatóságát és folyamatos működését.

1.4. A szolgáltató (hardver, szoftver, telekommunikációs) eszközeire és üzleti folyamataira lebonyolított tesztekkel 
igazolom, hogy számítógépes rendszere alkalmas azok rendszerelemeinek a  jogszabályban és a  belső 
szabályokban előírt módon történő rendszerszintű összekapcsolására, illetve folyamatos, biztonságos és 
megbízható szolgáltatások nyújtására, amely magába foglalja a  tevékenységből eredő adatszolgáltatási és 
módosítási kötelezettséget is.

1.5. A  kontroll rendszer működtetéséhez a  megfelelő képzettséggel, ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező, 
megfelelő számú személyzet rendelkezésre áll. A személyzet kiválasztásáról, ellenőrzéséről, függetlenségéről, 
folyamatos képzéséről a biztonsági szabályzat részeként kidolgozott, folyamatosan karbantartott személyzeti 
politika, szerepkör-meghatározások és ezek alapján elkészített egyéni feladatleírások alapján gondoskodom. 
A bizalmi munkakörök egymástól és más munkaköröktől való elválasztásáról gondoskodom.

1.6. A szolgáltató rendelkezik a szükséges független ellenőri háttérrel.

 2. Nyilatkozatomat a következők és a jelen nyilatkozat mellékletében felsorolt dokumentumok támasztják alá:
2.1. Az  egyes számítógépes rendszerek szállítói-bevizsgálói nyilatkoztak arról, hogy a  rendszer, valamint annak 

telepítése és konfigurálása megfelel a  jogszabályokban megfogalmazott biztonsági, üzleti, nyilvántartási, 
adatvédelmi és ellenőrzési követelményeknek. A rendszerben dokumentálatlan funkció nincs.

2.2. A  szolgáltató a  szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kontroll rendszer működőképességéről megfelelő 
teszteléssel meggyőződött. Ezen belül az  informatikáért és az  egyes üzletágakért/szolgáltatásokért felelős 
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vezetők írásban nyilatkoztak arról, hogy a számítógépes rendszer teljesíti a jogszabályokban megfogalmazott 
követelményeket, továbbá megfelel az  üzletszabályzatban, a  belső szabályzatokban és az  ügyviteli 
eljárásokban előírtaknak. Az  egyes szakterületek vezetői az  ügyviteli eljárások végrehajthatóságáról, 
a  követelmények teljesítéséről, a  rendszer ellenőrizhetőségéről, a  szállítók nyilatkozatának 
megalapozottságáról meggyőződtek.

2.3. A szolgáltató adat- vagy informatikai biztonsági felelőse írásban nyilatkozott arról, hogy:
2.3.1. a számítógépes rendszerek használatához a szállítók által előírt környezeti feltételeket az intézmény 

kialakította,
2.3.2. a  hozzáférési jogosultsági rendszer a  jogszabályi előírásoknak és az  intézmény szabályzatainak 

megfelelően lett kialakítva,
2.3.3. a hozzáférési jogokat ennek megfelelően osztották ki és paraméterezték a rendszerbe,
2.3.4. a  rendszer adatvédelmi és információ archiválási funkcióinak működőképességéről teszteléssel 

meggyőződött, a tesztelési eredményeket dokumentálta.
2.4. A szolgáltató belső ellenőre írásban nyilatkozott arról, hogy:

2.4.1. a  szolgáltatónál kialakított kontroll rendszer jogszabályi és belső szabályoknak történő 
megfelelőségét megállapította,

2.4.2. a tesztek terjedelmét, lebonyolítását és dokumentálását megvizsgálta és azt megfelelőnek tartja.

 3. Nyilatkozom arról, hogy a minősített szolgáltatás nyújtása során folyamatosan gondoskodom a kialakított kontroll 
rendszer működtetéséről és megfelelő változáskövető rendszer alkalmazásával naprakészen tartásáról.

 4. Kijelentem, hogy a  szolgáltató a  vonatkozó jogszabályok ismeretében, a  tőle elvárható gondossággal végzi 
a  minősített szolgáltatásokat. A  szolgáltató vezetésének nincs tudomása olyan tényről vagy körülményről, amely 
ennek ellentmondana. Kijelentem továbbá azt is, hogy ha a  fenti körülményekben változás következne be, akkor 
a  jogszabályoknak megfelelően a  bizalmi felügyeletet haladéktalanul értesítem és gondoskodom a  feltételeknek 
megfelelő működés helyreállításáról.

Kelt: .............................

  ................................................ 
  cégszerű aláírása

2. melléklet a 470/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

AZONOSÍTÓ SZÁM

Megfelelőségi nyilatkozat nem minősített szolgáltatás nyújtásának nyilvántartásba vételéhez

Alulírott a(z) ....................................... (a továbbiakban: szolgáltató) képviseletében

 1. Nyilatkozom arról, hogy a .....................-n kelt bejelentésben megjelölt nem minősített szolgáltatások nyújtásához:
1.1. A  szolgáltató rendelkezik a  hatályos jogszabályokat kielégítő fizikai-környezeti védelemmel, számítógépes 

programokkal/rendszerekkel, nyilvántartásokkal, valamint az  ezek ellenőrzésére szolgáló, a  kockázatokkal 
adekvát és az elvárható gondos és körültekintő vezetéshez és megbízható működéshez szükséges kontroll 
rendszerrel. A  kialakított kontroll rendszer biztosítja a  tevékenység folyamatos és biztonságos végzéséhez 
szükséges feltételeket.

1.2. A  szolgáltató eszközeire vonatkozó tervezési és fejlesztési szabályzatok, szerződések, valamint a  kialakított 
mentési és helyreállítási eljárások, a számítógépes programok és a tárolt adatok vonatkozásában biztosítják 
a  jogszabályban, a  szolgáltatási szabályzatban és a  belső eljárási rendben meghatározott határidőn belül 
a szolgáltatások helyreállíthatóságát.

1.3. A  szolgáltató számítógépes rendszere alkalmas azok rendszerelemeinek a  jogszabályban és a  belső 
szabályokban előírt módon történő rendszerszintű összekapcsolására, illetve biztonságos és megbízható 
szolgáltatások nyújtására, amely magába foglalja a  tevékenységből eredő adatszolgáltatási és módosítási 
kötelezettséget is.
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1.4. A  kontroll rendszer működtetéséhez a  megfelelő képzettséggel, ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező, 
megfelelő számú személyzet rendelkezésre áll.

 2. Nyilatkozatomat a következők és a jelen nyilatkozat mellékletében felsorolt dokumentumok támasztják alá:
2.1. A szolgáltató a nem minősített szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kontroll rendszer működőképességéről 

megfelelő teszteléssel meggyőződött.
2.2. A szolgáltató adat- vagy informatikai biztonsági felelőse írásban nyilatkozott arról, hogy:

2.2.1. a  számítógépes rendszerek használatához a  szállítók és vagy előállítók által előírt környezeti 
feltételeket az intézmény kialakította;

2.2.2. a  hozzáférési jogosultsági rendszer a  jogszabályi előírásoknak és az  intézmény szabályzatainak 
megfelelően lett kialakítva;

2.2.3. a hozzáférési jogokat ennek megfelelően osztották ki és paraméterezték a rendszerbe;
2.2.4. a rendszer adatvédelmi és információ archiválási funkcióinak működőképességéről meggyőződött.

 3. Nyilatkozom arról, hogy a  nem minősített szolgáltatás nyújtása során folyamatosan gondoskodom a  kialakított 
kontroll rendszer működtetéséről és naprakészen tartásáról.

 4. Kijelentem, hogy a szolgáltató a vonatkozó jogszabályok ismeretében, a tőle elvárható gondossággal végzi a nem 
minősített szolgáltatásokat. A  szolgáltató vezetésének nincs tudomása olyan tényről vagy körülményről, amely 
ennek ellentmondana. Kijelentem továbbá azt is, hogy amennyiben a  fenti körülményekben változás következne 
be, akkor a  jogszabályoknak megfelelően a  bizalmi felügyeletet haladéktalanul értesítem és gondoskodom 
a feltételeknek megfelelő működés helyreállításáról.

Kelt: .............................

  ................................................ 
  cégszerű aláírása

A Kormány 471/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól

A Kormány a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 18. § b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalát megelőzően az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv köteles vizsgálni a  hozzátartozók közötti erőszakra vonatkozó tényeket, annak megállapítása 
céljából, hogy megalapozottan lehet-e következtetni a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére, illetve indokolt-e 
további eljárás, így különösen szabálysértési vagy büntetőeljárás megindítása.

 (2) Az  ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalát megelőzően – annak megállapítása érdekében, hogy 
történt-e hozzátartozók közötti erőszak, továbbá a tényállás tisztázásához – szükséges különösen
a) a jelenlévők személyazonosságának megállapítása,
b) a jelenlévők – a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 

(a továbbiakban: Tv.) 1. § (5) bekezdése szerinti – hozzátartozói minőségének vizsgálata,
c) a jelenlévők nyilatkozata arról, hogy milyen jogcímen tartózkodnak az ingatlanban,
d) annak megállapítása, hogy a  Tv. 1.  § (2) és (3)  bekezdése alapján a  jelenlévők közül ki minősül 

bántalmazottnak, illetve bántalmazónak,
e) a bántalmazónak a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósító magatartásának megállapítása,
f ) az ingatlankörülmények felmérése, szemrevételezése,
g) az ingatlan állapotának vizsgálata (berendezési tárgyak állapota, esetleges dulakodásra, szeszesital 

fogyasztására, egyéb bódító szer használatára utaló jelek),
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h) a jelenlévők nyilatkozata vagy okirat alapján annak megállapítása, hogy a  jelenlévő kiskorú gyermek 
a bántalmazott és a bántalmazó közös gyermeke-e, valamint

i) a hozzátartozók közötti erőszakról tudomással bíró személyek azonosítása, a  lehetséges egyéb bizonyítási 
eszközök feltárása.

2. § (1) Ha a  hozzátartozók közötti erőszak helyszínén a  rendőr meghallgatja a  bántalmazottat, a  bántalmazót vagy  
– ha a  bántalmazott, illetve a  bántalmazó cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes – azok törvényes 
képviselőjét, valamint a  tanúkat, akkor elsőként a  bántalmazottat, majd a  bántalmazót, végül a  tanúkat kell 
meghallgatni úgy, hogy a bántalmazott, a bántalmazó és a tanú a másik befolyásától mentesen, zavartalanul tudja 
előadni a történteket.

 (2) A meghallgatás során tisztázni és rögzíteni kell különösen
a) a hozzátartozók közötti erőszak esetleges előzményeit,
b) a bántalmazott és a bántalmazó viselkedésének részleteit, az elhangzott kijelentéseket (szükség esetén szó 

szerint) és az esetleges tettlegesség körülményeit,
c) a hozzátartozók közötti erőszak egyszeri vagy ismétlődő jellegét,
d) azt, hogy a bántalmazó magatartása miért veszélyezteti közvetlenül és súlyosan a bántalmazottat, továbbá
e) azt, hogy tartani lehet-e az  ideiglenes megelőző távoltartás elrendelését megalapozó cselekmény 

folytatásától.

3. §  Ha a  megállapított tényállás alapján az  ideiglenes megelőző távoltartás elrendelése indokolt, a  rendőr 
a határozathozatalhoz szükséges mértékben köteles feltárni a bántalmazott és a bántalmazó szokásos életvitelének 
jellemzőit, továbbá megjelölni azokat a személyeket, akikkel a bántalmazott rendszeresen kapcsolatot tart.

4. §  Az eljárás során a rendőr a Tv. 5. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatást, valamint a Tv. 11. §-a szerinti felvilágosítást 
írásbeli tájékoztató átadásával és szóbeli figyelemfelhívással teljesíti.

5. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. §  Hatályát veszti az  ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól szóló  
52/2009. (IX. 30.) IRM rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről

A Kormány a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66.  § (1)  bekezdés f )  pontjában, valamint a  kereskedelemről szóló  
2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. § (1) E  rendeletben foglaltakat az  utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, különösen az  utazók részére 
vállalkozók által értékesítésre kínált vagy értékesített utazási csomagokra, valamint az  utazók részére vállalkozók 
által elősegített utazási szolgáltatásegyüttesekre kell alkalmazni.
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 (2) A  fogyasztó és a  vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet] 6. §, 7. §, 8/A. §, 15. § (1)–(2) bekezdése szerinti fogyasztóvédelmi 
rendelkezéseket az utazási csomagra vonatkozó szerződés esetén is alkalmazni kell.

 (3) E rendelet hatálya az utazókra és vállalkozókra terjed ki.
 (4) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában:
1.  elháríthatatlan és rendkívüli körülmény: a  szerződéskötés időpontjában előre nem látható és a  szerződő 

fél által nem befolyásolható olyan helyzet, amelynek következményeit valamennyi észszerű intézkedés 
megtétele esetén sem lehetett volna elhárítani;

2.  értékesítési hely: ingó vagy ingatlan üzlethelyiség vagy kiskereskedelmi célú honlap vagy internetes 
értékesítési csatorna, ideértve azt is, amikor az  utazók számára egyetlen közös online felületen jelenik 
meg több kiskereskedelmi célú honlap, illetve internetes értékesítési csatorna, a  telefonos szolgáltatást is 
beleértve;

3.  hazaszállítás: az  utazó visszaszállítása az  indulási helyre vagy a  szerződő felek megállapodása szerinti más 
helyre;

4.  letelepedés: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény 2. § g) pontja szerinti letelepedés;

5.  tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az utazó vagy a vállalkozó számára lehetővé teszi a személyesen neki 
címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását 
és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését;

6.  utazási csomag: legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás együttes igénybevétele ugyanazon utazás 
vagy üdülés részeként, ha
a) az érintett utazási szolgáltatásokat egy adott vállalkozó állítja össze, ideértve azt az esetet is, amikor 

ez  az utazó kérésére vagy választásával összhangban történik, valamennyi szolgáltatásra kiterjedő 
egyetlen szerződés megkötését megelőzően, vagy

b) függetlenül attól, hogy az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések jönnek-e létre
ba) az  érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan a  szerződések megkötésére egyetlen 

értékesítési helyen kerül sor, és a  szolgáltatások kiválasztása még azelőtt megtörténik, 
hogy szerződés jön létre az utazóval,

bb) az  érintett utazási szolgáltatásokat összesített vagy egy összegben meghatározott díj 
fejében kínálják vagy nyújtják, illetve ilyen díjat számolnak fel értük,

bc) az  érintett utazási szolgáltatásokat „csomag” vagy más hasonló néven hirdetik vagy 
nyújtják,

bd) az  érintett utazási szolgáltatásokat olyan szerződés megkötését követően állítják össze, 
amely alapján a  vállalkozó különböző típusú utazási szolgáltatások közötti választásra 
biztosít jogot az utazónak, vagy

be) az  érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan különböző vállalkozókkal jön létre 
a szerződés egymáshoz kapcsolódó online foglalási folyamatok keretében, amelyek során 
az a vállalkozó, akivel vagy amellyel az utazó először köt szerződést, továbbítja az utazó 
nevét, fizetési adatait és e-mail címét egy vagy több másik vállalkozónak, és köztük 
az  első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán 
belül szerződés jön létre;

7.  utazási csomag megkezdése: az  utazási csomagban foglalt bármely utazási szolgáltatás nyújtásának 
a megkezdése;

8.  utazási csomagra vonatkozó szerződés: az utazási csomag egészére vonatkozó szerződés, vagy ha az utazási 
csomag nyújtására több önálló szerződés alapján kerül sor, valamennyi olyan szerződés, amely az  utazási 
csomagban foglalt utazási szolgáltatások nyújtására irányul;

9.  utazási szolgáltatás:
a) a személyszállítás,
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b) a  nem lakáscélú szállásnyújtás, amely nem képezi lényeges elemét valamely személyszállítási 
szolgáltatásnak,

c) személygépkocsinak, a  közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes 
rendelet szerinti gépkocsinak vagy motorkerékpárnak a kölcsönzése, valamint

d) bármely olyan egyéb turisztikai szolgáltatás, amely nem képezi lényeges elemét az  a)–c)  pont 
szerinti valamely utazási szolgáltatásoknak, így különösen kulturális eseményen való részvétel 
biztosítása, kiállításon, vásáron, koncerten való részvétel biztosítása, sportesemény látogatásának 
biztosítása, sportfelszerelés szabadidős célú kölcsönzése, síbérlet biztosítása, kirándulásokon való 
részvétel biztosítása, élményparkokba való belépés biztosítása, idegenvezető szolgáltatás nyújtása,

10.  utazási szolgáltatásegyüttes: ugyanazon utazáshoz vagy üdüléshez igénybe vett legalább két különböző 
típusú utazási szolgáltatás, amely nem alkot utazási csomagot, és az  egyes utazási szolgáltatókkal önálló 
szerződések megkötését eredményezi, ha a vállalkozás
a) értékesítési helyének egyetlen alkalommal történő felkeresése vagy azzal való kapcsolatfelvétel 

során elősegíti az utazók számára az egyes utazási szolgáltatások külön-külön való kiválasztását és 
kifizetését, vagy

b) célzott módon elősegíti legalább egy további utazási szolgáltatásnak egy másik vállalkozótól 
való igénybevételét, feltéve, hogy ez  utóbbi vállalkozóval az  első utazási szolgáltatás foglalásának 
visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán belül szerződés jön létre;

11.  utazásközvetítő: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 26. pontjában 
meghatározott utazásközvetítői tevékenységet folytató vállalkozás;

12.  utazásszervező: Kertv. 2. § 25. pontjában meghatározott utazásszervezői tevékenységet folytató vállalkozás;
13.  utazó: a Kertv. 2. § 37. pontjában meghatározott személy;
14.  vállalkozó: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az  e  rendelet hatálya alá tartozó 

szerződések vonatkozásában szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében – akár 
utazásszervezőként, utazásközvetítőként, utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő 
kereskedőként, akár utazási szolgáltatást nyújtó személyként – jár el, ideértve azt az esetet is, ha a vállalkozó 
a nevében vagy javára eljáró bármely más személy közreműködésével végzi a tevékenységét.

II. FEJEZET
AZ UTAZÁSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI

3. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése

3. § (1) E  fejezet rendelkezéseit az  utazási csomagnak és utazási szolgáltatásegyüttesnek nem minősülő utazási 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésekre kell alkalmazni.

 (2) Az  utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést egyszerű és közérthető nyelven kell megfogalmazni, írásba foglalt 
szerződés esetén biztosítani kell annak olvashatóságát. Az  utazásszervezőnek, illetve az  utazásközvetítőnek, 
az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésekor vagy azt követően haladéktalanul tartós adathordozón 
az utazó rendelkezésére kell bocsátania a szerződés egy példányát vagy az arról szóló visszaigazolást. Ha az utazási 
szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére a  felek együttes fizikai jelenlétében kerül sor, az  utazó jogosult 
a szerződés nyomtatott példányára.

4. § (1) Az  utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésnek vagy a  szerződés visszaigazolásának a  következőket kell 
tartalmaznia:
a) az utazásszervező, továbbá – ha az  utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést utazásközvetítő útján kötik 

meg – az utazásközvetítő, valamint – ha rendelkezik ilyennel – az utazásszervező helyi képviselőjének nevét, 
székhelyét, telefonszámát, e-mail-címét, továbbá faxszámát,

b) az utazásszervezőnek, az  utazásközvetítőnek, az  utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló  
213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Utevr.) szerinti nyilvántartásba vételi számát,

c) annak megjelölését, hogy a közreműködő személy utazásszervezőként vagy utazásközvetítőként jár el,
d) az utazó családi és utónevét és lakcímét, továbbá – amennyiben szükséges – elektronikus levelezési címét,
e) az utazó által megrendelt szolgáltatást,
f ) a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét,
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g) a szolgáltatást nyújtó megjelölését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, kapcsolattartó személy nevét, 
elérhetőségét,

h) az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, 
továbbá megfizetésének feltételeit, rendjét és módját, valamint a  díj módosításának lehetőségére, illetve 
a számítási módjára vonatkozó tájékoztatást,

i) a szolgáltatásnak a  szervezési díjat is magában foglaló díját (a továbbiakban: részvételi díj) forintban 
meghatározva,

j) a részvételi díjon túlmenően külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen 
az  üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, valamint annak 
megjelölését, hogy milyen típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az  utazónak kell 
fizetnie,

k) annak a  biztosítónak vagy pénzügyi intézménynek a  megnevezését, elérhetőségét, címét, amellyel 
az utazásszervező, az Utevr.-ben előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött,

l) figyelemfelhívást arra, hogy az  utazó az  utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt szolgáltatás 
teljesítésével kapcsolatos kifogását a  10.  § (2)  bekezdésben foglaltak szerint köteles haladéktalanul közölni 
az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval, valamint

m) ha az utazásszervező, közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó 
tájékoztatást, a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabály megjelölésével.

 (2) Ha az  utazó az  utazásszervező vagy az  utazásközvetítő közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve 
poggyászbiztosítást, valamint ha az  utazásszervező az  utazó javára szóló – az  Utevr. 8.  § (1)  bekezdés b)  pontja 
szerinti – biztosítást kötött, az  utazásszervező, illetve az  utazásközvetítő köteles a  biztosítási kötvényt, az  adott 
biztosítási termék szabályzatát, illetve a  biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az  utazási szolgáltatásra 
vonatkozó szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az utazónak átadni.

5. § (1) Az  utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésekor előleg címén a  részvételi díj legfeljebb negyven 
százalékának befizetése követelhető. Ettől a  rendelkezéstől el lehet térni, ha a  közreműködővel kötött szerződés 
ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre.

 (2) Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj – részvételi díj, valamint a 4. § (1) bekezdés 
j)  pontja szerinti adó, illeték és egyéb kötelező terhek – összegének megfizetését az  utazásszervező, közvetítő, 
legkorábban az utazás megkezdése előtt harminc nappal igényelheti, kivéve, ha a közreműködővel kötött szerződés 
alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.

6. § (1) Az utazó által az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj egyoldalúan nem emelhető, 
kivéve, ha a díjemelés lehetőségéről a szerződés rendelkezik. A díj emelésére kizárólag
a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,
b) az  utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a  teljesítésben 

közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen 
üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy

c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok
változása miatt kerülhet sor.

 (2) A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a szerződésben pontosan 
meg kell határozni a módosított díj számításának módját.

 (3) A díjemelés indokát az utazóval a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell.
 (4) A díj emelésére – annak mértékétől függetlenül – kizárólag akkor kerülhet sor, ha az utazásszervező erről legkésőbb 

húsz nappal az  utazási szolgáltatás megkezdése előtt értesíti az  utazót. Az  utazásszervezőnek a  díjemelésről 
való tájékoztatást tartós adathordozón, a  díjemelés indoklásával, illetve a  számítások feltüntetésével, világos és 
közérthető módon kell megadnia.

7. §  Az  utazó haladéktalanul, de legkésőbb az  utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerinti utazási szolgáltatás 
megkezdését megelőző öt napon belül köteles tájékoztatni az  utazásszervezőt, az  utazásközvetítőt arról, ha 
az  utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit az  utazási szolgáltatásra 
vonatkozó szerződésben meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő személyre átruházta.
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4. Felmondás

8. § (1) Az  utazó az  utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelelően, a  szerződést bármikor 
felmondhatja. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben az utazó felmondása esetére bánatpénz köthető ki, 
melynek mértéke a részvételi díj összegét nem haladhatja meg.

 (2) Ha az  utazásszervező az  utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés lényeges feltételét az  utazás megkezdése 
előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani – különösen, ha a  díjemelés mértéke a  nyolc százalékot 
meghaladja – köteles erről az utazót haladéktalanul tájékoztatni.

 (3) A (2) bekezdés szerinti esetben az utazó
a) bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést, vagy
b) ha a változtatásokat a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt elfogadja, a felek 

módosítják az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést.
 (4) Az utazó a (3) bekezdés szerinti döntéséről köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni.

9. § (1) Ha az  utazásszervező nem az  utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel a  szerződést, ideértve azt az  esetet 
is, ha az  úti cél vagy az  ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az  utazási szolgáltatásra vonatkozó 
szerződés megkötését követően – a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján 
az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül,
a) az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy
b) ha az  utazásszervező az  a)  pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az  utazó 

a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali 
visszafizetésére.

 (2) Ha a  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti helyettesítő szolgáltatás az  eredetinél alacsonyabb értékű, az  utazásszervező 
köteles a díjkülönbözetet az utazónak megtéríteni.

5. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése

10. § (1) Az  utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért az  utazásszervező felel, 
függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatások teljesítésére ő maga vagy más utazási szolgáltató köteles.

 (2) Az utazó az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul tájékoztatni az utazásszervezőt vagy 
az utazásközvetítőt az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás 
nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről.

 (3) Ha az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést utazásközvetítővel kötötte meg, az utazási szolgáltatással 
kapcsolatos észrevételeit közvetlenül az  utazásközvetítő felé is jelezheti, az  utazásközvetítő köteles az  utazó 
észrevételeit haladéktalanul az utazásszervező felé továbbítani. A határidők és elévülési idők számítása tekintetében 
az utazásközvetítővel való közlés az utazásszervezővel való közlésnek minősül.

 (4) Ha az  utazásszervező a  vállalt szolgáltatást nem az  utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésnek megfelelően 
teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az utazásszervező nem köteles a részvételi díjat leszállítani, 
ha az  utazó az  utazási szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében 
felmerült okból nem veszi igénybe.

 (5) Ha az  utazás megkezdését követően az  utazásszervező az  utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 
meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azt más megfelelő, hasonló minőségű 
részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, 
a  költségkülönbözet az  utazóra nem hárítható át. Ha az  utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem 
tud nyújtani, vagy az  utazó azt indokoltan nem fogadja el, az  utazásszervező – ha az  utazó erre igényt tart – 
gondoskodik az utazónak az utazás kiinduló helyére vagy az utazó által elfogadható, a célországban található más 
visszaérkezési helyre történő szállításáról, e  költségek viseléséről, és az  igénybe vett részszolgáltatások értékével 
csökkentett befizetett díj visszafizetéséről.

 (6) Az  utazó az  utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hibás teljesítése esetén 
haladéktalanul köteles kifogását a  (2)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével, az  utaskísérővel vagy annak 
hiányában a  helyszíni szolgáltatóval közölni. Az  utazó felelős a  közlés késedelméből eredő kárért. Az  utaskísérő 
köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utazó bejelentését, 
illetve annak a  helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik 
példányát az  utazónak átadni. Az  utaskísérő köteles az  utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá 
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a  szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – ha a  helyi szolgáltató a  kifogást 
nem orvosolta – az  utazó az  utazásszervezőt, illetve azt az  utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az  utazási 
szolgáltatásra vonatkozó szerződést megkötötte.

 (7) Ha az  utazásszervező nem orvosolja a  szerződésszegést az  utazó által megállapított észszerű határidőn belül, 
az  utazó ezt maga is megteheti és kérheti a  szükséges kiadásai megtérítését. Az  utazó határidő tűzése nélkül 
jogosult a  szerződésszegés orvoslására, ha az  utazásszervező azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van 
szükség.

 (8) Ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe vevő utazók létszáma eléri a tizenöt főt, 
az utazásszervező köteles gondoskodni arról, hogy a csoportot külföldön a célország nyelvét vagy a célországban 
általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy kísérje. Nem kell idegenvezetésre 
jogosult csoportkísérőt biztosítani, ha a csoport tagjai erre nem tartanak igényt.

 (9) Ha az utazást különjárati személyszállítás igénybevételével bonyolítják le, az utazásszervező felel azért, hogy a külön 
jogszabályban előírt iratok – ideértve az utasjegyzéket – az autóbusz vezetőjének rendelkezésére álljanak.

 (10) Az  utazásszervező, illetve az  utazásközvetítő köteles az  utazási szolgáltatás megkezdése előtt megfelelő időben, 
de legalább öt nappal az  utazási szolgáltatás igénybevétele előtt az  utazó rendelkezésére bocsátani az  utazási 
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyugtákat, utalványokat, menetjegyeket, valamint az  indulás tervezett 
időpontjára, az utasfelvétel időpontjára, a közbenső megállók, a csatlakozások és az érkezés tervezett időpontjára 
vonatkozó tájékoztatást.

6. Kártérítés

11. § (1) Az  utazásszervező felel az  utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszegéséből eredő károkért, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy a szerződésszegés
a) az utazónak róható fel,
b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az  utazási szolgáltatásra vonatkozó 

szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a  szerződésszegést 
az utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.
 (2) Az  (1)  bekezdés b) és c)  pontja esetén az  utazásszervező, utazásközvetítő köteles az  utazóval együttműködni és 

részére segítséget nyújtani, ha nehéz helyzetbe kerül.

12. § (1) Az utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga 
járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza.

 (2) Ha az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szolgáltatásra 
vonatkozó szerződés megszegésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési, valamint sérelemdíj iránti igényét 
az utazásközvetítőnél is bejelentheti.

III. FEJEZET
AZ UTAZÁSI CSOMAGRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

13. § (1) E fejezetben foglalt rendelkezések nem alkalmazandók a következőkre:
a) a huszonnégy óránál rövidebb időtartamú utazási csomagra, kivéve, ha éjszakai szállást is tartalmaz,
b) olyan utazási csomagra, amelynek felkínálása vagy igénybevételének elősegítése alkalomszerűen és 

nonprofit alapon, kizárólag az utazók szűk körére korlátozódóan történik,
c) több utazási szolgáltatásra vagy meghatározott időtartamra kötött keretszerződés alapján, üzleti jellegű 

utak megszervezésére irányulóan, a  szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége céljából eljáró 
természetes vagy jogi személy számára nyújtott utazási csomagok.

 (2) Nem minősülnek utazási csomagnak az  utazási szolgáltatások olyan összeállításai, amelyek esetén a  2.  § 9.  pont 
a), b) vagy c)  alpontjában említett utazási szolgáltatásokból legfeljebb egy típust kombinálnak a  2.  § 9.  pont 
d) alpontjában említett egy vagy több turisztikai szolgáltatással, ha azok olyan szolgáltatások, amelyek
a) értéke nem éri el az  utazási csomag értékének huszonöt százalékát, és nem az  összeállítás alapvető 

elemeként hirdetik őket, illetve – a hirdetés módjától függetlenül – annak nem képezik lényeges elemét, vagy
b) kiválasztásukra és a  szerződés megkötésére csak azt követően kerül sor, hogy a  2.  § 9.  pont a), b) vagy 

c) alpontja szerinti valamely utazási szolgáltatás teljesítése megkezdődött.
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7. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

14. § (1) Az  utazásszervező, illetve az  utazási csomag utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén 
az utazásszervező mellett az utazásközvetítő az utazó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt köteles általános 
tájékoztatást nyújtani az utazónak az 1. vagy a 2. mellékletben foglalt tájékoztató formanyomtatványon.

 (2) Az  utazásszervező, illetve az  utazási csomag utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén 
az  utazásszervező mellett az  utazásközvetítő az  utazó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt 
az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl – ha az  utazási csomagban foglalt utazási szolgáltatás jellegéből adódóan 
szükséges – köteles tájékoztatást nyújtani az utazónak a következőkről:
a) az utazási szolgáltatások lényeges elemei, így különösen

aa) az  úti cél vagy úti célok, az  útvonal és a  tartózkodás időtartama, időpontokkal megjelölve, 
valamint ha a  szállás is az  utazási csomag részét képezi, a  csomagba tartozó éjszakák számának 
a megjelölésével,

ab) a szállítóeszköz vagy szállítóeszközök jellemzői és kategóriája, az indulás és az érkezés helye, napja 
és ideje, közbenső megállók időtartama és helye, valamint a közlekedési csatlakozások,

ac) ha a  pontos időpont nem került meghatározásra, az  indulás és a  visszaérkezés megközelítő 
időpontja,

ad) a szállás helye, főbb jellemzőinek megjelöléseivel és lehetőség szerint a célország szabályai szerinti 
turisztikai osztályba sorolása,

ae) az étkezésekre vonatkozó tájékoztatás (étkezési rend),
af ) a látogatások, kirándulások vagy egyéb, az utazási csomag teljes díjában foglalt szolgáltatások,
ag) ha valamely utazási szolgáltatás csoportosan vehető igénybe, ennek megjelölése, valamint ha előre 

megállapítható, a csoport létszámának megjelölése,
ah) ha az  utazó szóbeli kommunikáció útján vehet igénybe egyéb turisztikai szolgáltatásokat, annak 

megjelölése, hogy mely nyelven nyújtják az igénybe venni kívánt szolgáltatásokat,
ai) annak megjelölése, hogy az  utazás vagy üdülés alkalmas-e mozgásában korlátozott személyek 

számára, illetve az  utazó kérésére tájékoztatás arról, hogy az  ő egyéni igényeit figyelembe véve 
alkalmas-e számára az utazás vagy üdülés,

b) az utazásszervező, illetve az  utazási csomag utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén 
az utazásközvetítő neve, címe, telefonszáma, valamint – ha rendelkezik ilyennel – e-mail-címe, valamint arra 
vonatkozó tájékoztatás, hogy az  utazóval szerződő fél utazásszervezői vagy utazásközvetítői minőségben 
jár-e el,

c) az utazási csomag teljes díja adókkal együtt, és minden további díj, illeték és egyéb költség, illetve ha ezek 
a  költségek észszerű módon nem számíthatók ki a  szerződéskötés előtt, akkor annak megjelölése, hogy 
milyen típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utazónak kell viselnie,

d) a fizetési feltételek, ideértve azt az összeget vagy a díj százalékban megadott azon részét, amelyet előlegként 
kell befizetni, valamint a  fennmaradó díj rendezésének ütemezését, illetve az  utazó által fizetendő vagy 
biztosítandó pénzügyi biztosíték,

e) az a  minimális utazólétszám, amely az  utazási szolgáltatás nyújtásának feltétele, valamint annak 
a  határidőnek a  megjelölése, amely alatt az  utazásszervező – az  utazási szolgáltatás megkezdése előtt – 
a minimális utazólétszám el nem érése esetén az utazási szerződést felmondhatja,

f ) tájékoztatás az  utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásairól, ideértve a  vízumkérelmek 
elbírálási idejének hozzávetőleges megjelölését, valamint az  egészségügyi előírásokra vonatkozó 
tájékoztatást,

g) tájékoztatás az  utazó felmondása esetén fennálló költségekről, illetve baleset, betegség vagy halál esetén 
a  segítségnyújtás, ideértve a  hazaszállítás költségeinek fedezetéül szolgáló fakultatív vagy kötelező 
biztosításról,

h) az arra vonatkozó információ, hogy az  utazó az  utazási csomag megkezdése előtt megfelelő bánatpénz, 
vagy adott esetben az utazásszervező részéről felszámított egységes bánatpénz ellenében bármikor jogosult 
felmondani a szerződést.

 (3) Telefonon kötött utazási csomagra vonatkozó szerződés esetén az  utazásszervező vagy az  utazásközvetítő 
az  utazónak általános tájékoztatást nyújt a  2.  mellékletben foglaltak szerint, valamint tájékoztatja az  utazót 
a (2) bekezdés a)–h) pontjában foglaltakról.
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 (4) A  2.  § 6.  pont b)  alpont be)  alpontjában meghatározott utazási csomagok esetén az  utazásszervező, valamint 
azon vállalkozó, akinek részére az  adatokat továbbították, az  utazó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt 
külön-külön tájékoztatja az utazót a (2) bekezdés a)–h) pontjában foglaltakról. Ezzel egyidejűleg az utazásszervező is 
általános tájékoztatást nyújt a 3. mellékletben foglalt tájékoztató formanyomtatványon.

 (5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti tájékoztatást világos, közérthető és kifejezett módon kell közölni. Írásbeli közlés esetén 
biztosítani kell az olvashatóságot.

15. § (1) Az  utazóval a  14.  § (2)  bekezdés a), c), d), e), valamint h)  pontja szerint közölt feltételek az  utazási csomagra 
vonatkozó szerződés lényeges részét képezik és kizárólag a  szerződő felek kifejezett hozzájárulása esetén 
módosíthatók. Az utazásszervező vagy utazásközvetítő az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt 
világos, közérthető és kifejezett módon közli az utazóval a szerződéskötést megelőzően nyújtott tájékoztatást érintő 
változásokat.

 (2) Ha az utazásszervező vagy az utazásközvetítő az utazó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt a további díjakra, 
illetékekre vagy egyéb költségekre vonatkozó 14. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének 
nem tesz eleget, az utazó nem köteles megfizetni ezeket a többletköltségeket.

16. §  Az  e  fejezetben meghatározott, az  utazóval szembeni tájékoztatási kötelezettség teljesítésének bizonyítása 
a vállalkozót terheli.

8. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés tartalma

17. § (1) Az  utazási csomagra vonatkozó szerződést egyszerű és közérthető nyelven kell megfogalmazni, írásba foglalt 
szerződés esetén biztosítani kell annak olvashatóságát. Az  utazásszervezőnek, illetve az  utazásközvetítőnek 
az  utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötésekor vagy azt követően haladéktalanul tartós adathordozón 
az utazó rendelkezésére kell bocsátania a szerződés egy példányát vagy az arról szóló visszaigazolást. Ha az utazási 
csomagra vonatkozó szerződés megkötésére a  felek együttes fizikai jelenlétében kerül sor, az  utazó jogosult 
a szerződés nyomtatott példányára.

 (2) A  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4.  § 14.  pontja szerinti üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén 
az utazásszervező, illetve az utazásközvetítő az utazási csomagra vonatkozó szerződés egy példányát vagy az arról 
szóló visszaigazolást papíron vagy – ha az  utazó ehhez hozzájárul – más tartós adathordozón bocsátja az  utazó 
rendelkezésére.

 (3) Az  utazási csomagra vonatkozó szerződés, illetve a  szerződés visszaigazolása magában foglalja a  megállapodás 
teljes tartalmát, különösen a 14. § (2) bekezdés a)–h) pontjaira kiterjedő tájékoztatást, valamint az alábbiakat:
a) az  utazó által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó azon különleges igényeket, amelyeket 

az utazásszervező elfogadott,
b) az  utazásszervező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy felelős a  szerződésben foglalt valamennyi utazási 

szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, valamint, hogy az  utazásszervező köteles segítséget nyújtani az  utazó 
számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül,

c) a  fizetésképtelenséggel szembeni védelem nyújtásáért felelős biztosítónak vagy pénzügyi intézménynek 
a megnevezését, elérhetőségét, címét, amellyel az utazásszervező az Utevr.-ben előírt kötelező biztosításra, 
valamint vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött, továbbá erre a célra kijelölt hatóság nevét és 
elérhetőségét,

d) az  utazásszervező helyi képviselőjének, egy kijelölt kapcsolattartó pontnak vagy egyéb szolgáltatónak 
a  nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail-címét, továbbá – ha rendelkezik ilyennel – faxszámát, annak 
érdekében, hogyha az utazó nehéz helyzetbe kerül, illetve az utazási csomaggal kapcsolatban általa észlelt 
szerződésszegésről panaszt kíván tenni, az  utazásszervezővel való gyors és hatékony kommunikáció 
biztosítva legyen,

e) ha szülő vagy törvényes képviselő kísérete nélkül kiskorú utazik szállást is tartalmazó utazási csomagra 
vonatkozó szerződés alapján, tájékoztatást a  kiskorúval vagy a  kiskorú tartózkodási helyén tartózkodó, 
a kiskorúért felelős személlyel való közvetlen kapcsolat létesítésének módjáról,

f ) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az  utazó köteles haladéktalanul jelezni az  utazásszervező részére 
az utazási csomaggal kapcsolatban észlelt szerződésszegést,

g) tájékoztatást a rendelkezésre álló panaszkezelési vagy vitarendezési eljárásokról,
h) tájékoztatást az utazót megillető szerződésátruházási jogról.
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 (4) A  2.  § 6.  pont b)  alpont be)  alpontjában meghatározott utazási csomagok esetén annak a  vállalkozónak, akinek 
a részére az adatokat továbbították, tájékoztatnia kell az utazásszervezőt az utazási csomag létrejöttét eredményező 
szerződés megkötéséről. A  vállalkozónak meg kell adnia az  utazásszervezőnek mindazon tájékoztatást, amely 
az utazásszervező kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

 (5) Az utazásszervezőnek – amint a (4) bekezdésben foglaltak alapján az utazási csomag létrejöttéről tudomást szerzett – 
tartós adathordozón az utazó rendelkezésére kell bocsátania a (3) bekezdés a)–h) pontjában foglalt tájékoztatást.

 (6) A (3)–(5) bekezdés szerinti tájékoztatást világos, közérthető és kifejezett módon kell közölni.
 (7) Az  utazásszervező köteles az  utazási szolgáltatás megkezdése előtt megfelelő időben, az  utazási szolgáltatás 

igénybevétele előtt az  utazó rendelkezésére bocsátani az  utazási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 
nyugtákat, utalványokat, utazó nevére szóló biztosítási kötvényt, menetjegyeket, valamint az  indulás tervezett 
időpontjára, az utasfelvétel időpontjára, a közbenső megállók, a csatlakozások, és az érkezés tervezett időpontjára 
vonatkozó tájékoztatást.

9. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés módosítása és átruházása

18. § (1) Az  utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötését követően az  utazó által fizetendő teljes részvételi díj 
egyoldalúan nem emelhető, kivéve, ha a  szerződés az  utazásszervező e  jogát kifejezetten fenntartja, valamint 
rendelkezik a  (4)  bekezdés szerinti díjengedményről és tartalmazza a  díjmódosítás kiszámításának módját. A  díj 
emelésére kizárólag
a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,
b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő 

harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási 
díj, repülőtéri illeték), vagy

c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok
változása miatt kerülhet sor.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti díjemelés mértéke az  utazó által fizetendő teljes díj nyolc százalékát meghaladja,  
a 19. § (2)–(6) bekezdés alkalmazandó.

 (3) A  díj emelésére – annak mértékétől függetlenül – kizárólag akkor kerülhet sor, ha az  utazásszervező erről 
legkésőbb húsz nappal az  utazási csomag megkezdése előtt értesíti az  utazót. A  díjemelésről az  utazásszervező 
tartós adathordozón, a  díjemelés indoklásával, illetve a  számítások feltüntetésével világos és közérthető módon 
tájékoztatja az utazót.

 (4) Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződés díjemeléséről rendelkezik, az utazó díjengedményre is jogosult azon 
költségek tekintetében, amely az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt költségeknek a szerződéskötést követően, de 
az utazási csomag megkezdése előtt bekövetkező csökkenéséből ered.

 (5) Díjengedmény esetén az  utazásszervező jogosult az  utazónak visszafizetendő összegből levonni a  ténylegesen 
felmerült adminisztratív költségeket. Az utazó kérésére az utazásszervezőnek e költségeket igazolnia kell.

19. § (1) Az  utazásszervező az  utazási csomag megkezdése előtt – a  18.  § szerinti díjmódosítás kivételével – csak akkor 
módosíthatja egyoldalúan az utazási csomagra vonatkozó szerződési feltételeket, ha
a) az utazásszervező a szerződésben fenntartotta az erre vonatkozó jogát,
b) a változás nem jelentős, és
c) az utazásszervező a módosításról világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja 

az utazót.
 (2) Ha az utazási csomag megkezdése előtt az utazásszervező jelentősen megváltoztatja a 14. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét, vagy nem tudja teljesíteni a  17.  § (3)  bekezdés a)  pontja 
szerinti különleges igényeket, illetve a 18. § (2) bekezdése szerint az utazási csomag teljes díjának több mint nyolc 
százalékkal történő emelésére tesz javaslatot, az utazó – az utazásszervező által megadott észszerű határidőn belül – 
jogosult
a) a javasolt változtatást elfogadni, vagy
b) bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani.

 (3) Ha az  utazó felmondja az  utazási csomagra vonatkozó szerződést, és az  utazásszervező másik utazási csomagot 
ajánl fel, elsősorban azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagot kell felajánlani.

 (4) Az  utazásszervező indokolatlan késedelem nélkül, világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón 
tájékoztatja az utazót
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a) a  (2)  bekezdés szerinti változtatásokról és az  utazási csomag teljes díjára gyakorolt (5)  bekezdés szerinti 
hatásról,

b) arról az észszerű határidőről, amelyen belül az utazónak tájékoztatnia kell az utazásszervezőt a (2) bekezdés 
szerinti döntéséről,

c) arról, hogy ha az utazó nem ad választ a b) pontban említett határidőn belül, a szerződés a határidő lejártát 
követő napon megszűnik, valamint

d) a (3) bekezdés szerinti esetben a felajánlott másik utazási csomagról és annak díjáról.
 (5) Ha az  utazási csomagra vonatkozó szerződést érintő (2)  bekezdés szerinti módosítás vagy a  (3)  bekezdés szerint 

az  utazásszervező által felajánlott másik utazási csomag alacsonyabb minőségű vagy értékű utazási csomagot 
eredményez, az utazó megfelelő díjengedményre jogosult.

 (6) Ha az  utazási csomagra vonatkozó szerződést a  (2)  bekezdés b)  pontja alapján az  utazó felmondja és nem fogad 
el másik utazási csomagot, az  utazásszervező haladéktalanul, de legkésőbb a  szerződés felmondásától számított 
tizennégy napon belül visszafizeti az utazónak az általa vagy a nevében befizetett teljes díjat. Az utazó – a 27. § (2) 
és (3) bekezdésére figyelemmel – a szerződés megszűnéséből eredő kára megtérítésére jogosult.

20. § (1) Az  utazó jogosult az  utazási csomagra vonatkozó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan személyre 
átruházni, aki a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek megfelel, feltéve, ha az utazásszervezőt erről az utazási 
csomag megkezdése előtt észszerű időn belül, tartós adathordozón értesíti. Az  utazási csomag megkezdése előtt 
legalább hét nappal történő értesítést minden esetben észszerű időn belüli értesítésnek kell tekinteni.

 (2) Az  utazási szerződésből kilépő és a  szerződésbe belépő fél egyetemlegesen felel a  szerződés szerinti részvételi 
díj, valamint a  szerződés átruházásából eredő további illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. 
Az  utazásszervezőnek tájékoztatnia kell a  szerződésből kilépő felet az  átruházás tényleges költségeiről. Ezek 
a  költségek nem lehetnek aránytalanok és nem haladhatják meg az  utazásszervezőnek az  utazási csomagra 
vonatkozó szerződés átruházásából eredő tényleges költségeit.

 (3) Az utazási szerződés átruházásából eredő további illetékekre, díjakra és egyéb költségekre vonatkozó bizonylatokat 
az utazásszervező a szerződésből kilépő fél rendelkezésére bocsátja.

10. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondása

21. § (1) Az  utazó az  utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatja az  utazási csomagra vonatkozó szerződést. 
Ha az utazó e bekezdés szerint felmondja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, megfelelő mértékű és indokolt 
bánatpénz megfizetésére kötelezhető.

 (2) Az  utazási csomagra vonatkozó szerződés észszerű, egységes bánatpénzt határozhat meg a  szerződés 
felmondásának az  utazási csomag megkezdése előtti időpontját és az  utazási szolgáltatások más módon való 
felhasználásából származó várható költségmegtakarítást és bevételt alapul véve. Egységes bánatpénz hiányában 
a bánatpénz összege az utazási csomag díjának és az utazási szolgáltatások más módon való felhasználásából eredő 
költségmegtakarításnak és bevételnek a  különbözete. Az  utazó kérésére az  utazásszervező a  bánatpénz összegét 
indokolni köteles.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően az  utazási csomag megkezdését megelőzően az  utazó bánatpénz 
fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak 
közvetlen közelében, – amennyiben a  célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a  külpolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium honlapján az  „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket 
megjelölő felsorolásba felvételre került – olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek 
az  utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az  utazók 
célállomásra való szállítását. Az  utazási csomagra vonatkozó szerződés e  bekezdés szerinti felmondása esetén 
az utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban 
nem követelhet.

 (4) Az utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és 
köteles visszafizetni az utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha
a) az  utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a  szerződésben meghatározott minimális 

létszámot és az utazásszervező a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de 
legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az utazót:
aa) húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,
ab) hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,
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ac) negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén, vagy
b) az  utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a  szerződés teljesítésében, és 

indokolatlan késedelem nélkül, az  utazási csomag megkezdése előtt értesíti az  utazót a  szerződés 
felmondásáról.

 (5) Az  utazásszervező az  (1) és (2)  bekezdés alkalmazása esetén megtéríti az  utazó által vagy nevében az  utazási 
csomag ellenértékeként befizetett teljes díj bánatpénzzel csökkentett értékét, a  (3) és (4)  bekezdés alkalmazása 
esetén pedig az  utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat. Az  utazó részére való megtérítést 
haladéktalanul, de legkésőbb az  utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül kell 
teljesíteni.

11. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés teljesítése

22. § (1) Az utazási csomagra vonatkozó szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel, akkor 
is, ha az utazási szolgáltatások teljesítésére más utazási szolgáltató köteles.

 (2) Az  utazó az  eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul – az  utazási szerződésben 
rögzített elérhetőségek valamelyikén – tájékoztatni az  utazásszervezőt vagy az  utazásközvetítőt az  utazási 
csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt 
szerződésszegésről.

 (3) A szerződésszegést az utazásszervező köteles orvosolni, kivéve, ha
a) az lehetetlen, vagy
b) aránytalan költségekkel jár a  szerződésszegés súlyára és az  érintett utazási szolgáltatások értékére 

figyelemmel.
 (4) Ha az  utazásszervező a  (3)  bekezdésben megjelölt valamely ok miatt nem orvosolja a  szerződésszegést, az  utazó 

díjengedményre, illetve kártérítésre jogosult.
 (5) Ha az utazásszervező – a (3) bekezdés a) vagy b) pontjában megjelölt ok kivételével – az utazó által megállapított 

észszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó ezt maga is megteheti, és kérheti a szükséges 
kiadások megtérítését. Az utazó határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha az utazásszervező 
azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség.

23. § (1) Ha valamely utazási szolgáltatás lényeges része az  utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott 
módon nem biztosítható, az utazásszervező köteles az utazó részére többletköltség felszámítása nélkül, lehetőség 
szerint a szerződésben meghatározottakkal azonos vagy magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást 
felajánlani az  utazás folytatására, ideértve azt is, amikor az  utazót nem tudja a  szerződésnek megfelelően 
visszajuttatni az indulási helyre.

 (2) Ha a  felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű az  utazási csomagra vonatkozó szerződésben 
meghatározottnál, az utazásszervező köteles az utazónak megfelelő díjengedményt biztosítani.

 (3) Az utazó kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási 
csomagra vonatkozó szerződésben foglaltaktól, illetve ha az  utazásszervező által ajánlott díjengedmény nem 
megfelelő.

 (4) Ha a  szerződésszegés az  utazási csomagra vonatkozó szerződés lényeges tartalmát érinti, és az  utazásszervező 
az  utazó által megszabott észszerű határidőn belül azt nem orvosolja, az  utazó bánatpénz megfizetése nélkül 
jogosult az  utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani, valamint díjengedményt, illetve kártérítést 
követelhet.

 (5) Ha a helyettesítő szolgáltatás nyújtása nem lehetséges, vagy azt a (3) bekezdés alapján elutasítja, az utazó akkor is 
jogosult díjengedményre, illetve kártérítésre, ha felmondási jogát nem gyakorolta.

 (6) Ha az utazási csomag az utazó szállítását is magában foglalja, az utazásszervező a (4) és (5) bekezdésben foglaltakon 
túl haladéktalanul, az utazót terhelő többletköltség nélkül köteles az utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti 
közlekedési eszközzel gondoskodni az utazó hazaszállításáról.

24. § (1) Ha az utazó utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása elháríthatatlan és rendkívüli 
körülmények miatt nem lehetséges, az  utazásszervező köteles utazónként – szükség szerint – legfeljebb három 
éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni. Ha az utasok jogairól 
szóló, az utazó visszautazásához igénybe veendő közlekedési eszközre vonatkozó, az Európai Unió általános hatályú, 
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai ennél hosszabb időtartamot írnak elő, ez utóbbi időtartam alkalmazandó.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 230. szám 38665

 (2) A költségek (1) bekezdés szerinti korlátozása nem alkalmazandó a 1107/2006/EK rendelet 2. cikkének a) pontjában 
meghatározott mozgásában korlátozott személyekre és az  őket kísérő személyekre, a  várandós nőkre és a  kíséret 
nélkül utazó kiskorúakra, valamint a speciális orvosi segítségre szoruló személyekre, feltéve, hogy az utazásszervezőt 
legalább negyvennyolc órával az  utazási csomag kezdetét megelőzően értesítették az  említett sajátos igényekről. 
Az  utazásszervező az  (1)  bekezdés szerinti felelősség korlátozása céljából nem hivatkozhat elháríthatatlan és 
rendkívüli körülményekre, ha az  érintett közlekedési szolgáltató az  Európai Unió általános hatályú, közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusai alapján nem hivatkozhatna ilyen körülményekre.

25. §  Az  utazási csomag utazásközvetítő általi nyújtása esetén az  utazó jogosult az  utazási csomag teljesítésével 
kapcsolatos észrevételeit, kéréseit és panaszait közvetlenül ahhoz az  utazásközvetítőhöz intézni, akitől az  utazási 
csomagot megvásárolta. Az  utazásközvetítő köteles az  utazó észrevételeit, kéréseit és panaszait haladéktalanul 
az utazásszervező felé továbbítani. A határidők és elévülési idők betartása tekintetében az utazásközvetítővel való 
közlés az utazásszervezővel való közlésnek minősül.

26. § (1) Az utazásszervező a 24. § (2) bekezdése szerinti körülmények fennállása esetén is köteles indokolatlan késedelem 
nélkül megfelelő segítséget nyújtani a  nehéz helyzetbe került utazónak. A  segítségnyújtási kötelezettség 
teljesítésére különösen
a) az  egészségügyi szolgáltatásokról, a  helyi hatóságokról és a  konzuli segítségnyújtásról való megfelelő 

tájékoztatás nyújtásával, és
b) a  távközlési eszközökkel végzett kommunikációhoz, illetve a  helyettesítő utazási megoldás megtalálásához 

való segítségnyújtással
kerülhet sor.

 (2) Az  utazásszervező az  (1)  bekezdés szerinti szolgáltatásért arányos díjra jogosult, ha a  nehéz helyzetet az  utazó 
szándékosan vagy gondatlanságból maga idézte elő. E  díj nem haladhatja meg az  utazásszervező ténylegesen 
felmerült költségeit.

12. Díjengedmény és kártérítés

27. § (1) Az  utazó díjengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt szerződésszerű a  teljesítés, 
kivéve, ha az utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utazónak róható fel.

 (2) Az  utazó kártérítésre jogosult az  utazásszervezőtől minden olyan kárért, amely az  utazót a  szolgáltatások nem 
szerződésszerű teljesítése miatt éri. A kártérítést indokolatlan késedelem nélkül meg kell fizetni.

 (3) Az utazó nem jogosult kártérítésre, ha az utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés
a) az utazónak róható fel,
b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az  utazási csomagra vonatkozó szerződésben 

foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a  szerződésszegést az  utazásszervező 
észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.
 (4) Ha nemzetközi egyezmények korlátozzák az  utazási csomag részét képező utazási szolgáltatás nyújtója által 

fizetendő kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, ugyanezek a korlátozások alkalmazandók az utazásszervezőre 
is.

 (5) Ha nemzetközi egyezmények nem korlátozzák a  szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, 
az  utazásszervező által fizetendő kártérítés mértékére a  Ptk. szerződésszegéssel okozott kár mértékére 
vonatkozó szabályai alkalmazandók. Ebben az  esetben az  utazási csomagra vonatkozó szerződés korlátozhatja 
az utazásszervező által fizetendő kártérítés mértékét, amennyiben ez a korlátozás nem terjed ki a személyi sérülésre, 
illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra, valamint nem eredményezi azt, hogy a kártérítés 
összege alacsonyabb, mint az utazási csomag teljes részvételi díjának háromszorosa.

 (6) E  fejezet szerinti kártérítéshez vagy díjengedményhez való jog nem érinti az utazóknak a visszautasított beszállás és 
légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az  utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak 
megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 261/2004/EK 
rendelete, a  vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló Európa Parlament és 
Tanács 1371/2007/EK rendelet, a  tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló Európa Parlament és Tanács 
392/2009/EK rendelet, a  tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a  2006/2004/EK 
rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 1177/2010/EU rendelet és az  autóbusszal közlekedő 
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utasok jogairól és a  2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 181/2011/EU 
rendelet, valamint a  nemzetközi egyezmények szerinti jogait. A  túlzott mértékű kártérítés elkerülése érdekében 
az  e  rendeletben előírt kártérítések és díjengedmények összegét, illetve a  hivatkozott rendeletek és nemzetközi 
egyezmények szerinti kártérítések és díjengedmények összegét le kell vonni egymásból.

IV. FEJEZET
AZ UTAZÁSI SZOLGÁLTATÁSEGYÜTTESRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

28. § (1) E fejezetben foglalt rendelkezések nem alkalmazandóak a következőkre:
a) a huszonnégy óránál rövidebb időtartamú utazási szolgáltatásegyüttesek, kivéve, ha ezek éjszakai szállást is 

tartalmaznak,
b) olyan utazási csomagra, amely felkínálása, és amely igénybevételének elősegítése alkalomszerűen és 

nonprofit alapon, kizárólag az utazók szűk körére korlátozódóan történik,
c) olyan utazási szolgáltatásegyüttesek, amelyeket több utazási szolgáltatásra vagy meghatározott időtartamra 

kötött keretszerződés alapján, üzleti jellegű utak megszervezésére irányulóan a szakmája, önálló foglalkozása 
vagy üzleti tevékenysége céljából eljáró természetes vagy jogi személy számára nyújtottak.

 (2) Nem minősül utazási szolgáltatásegyüttesnek, ha a 2. § 9. pont a), b) és c) alpontja szerinti utazási szolgáltatásokból 
legfeljebb egy típusnak és a  2.  § 9.  pont d)  alpontja szerinti egy vagy több turisztikai szolgáltatásnak 
az  igénybevételére kerül sor, ha ez  utóbbi szolgáltatások nem teszik ki jelentős hányadát – az  utazási 
szolgáltatásegyüttes értékének huszonöt százalékát – a szolgáltatások összesített értékének, és nem az utazás vagy 
szolgáltatások lényeges elemeként hirdetik őket, illetve – a  hirdetés módjától függetlenül – annak nem képezik 
lényeges elemét.

29. § (1) Az  utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő – ideértve azt a  vállalkozót is, aki valamely 
tagállamban nem minősül letelepedettnek, de tevékenysége valamely tagállamba irányul – az  utazó szerződési 
nyilatkozatának megtétele előtt világos, közérthető és kifejezett módon tájékoztatást ad arról, hogy
a) az  utazót nem illetik meg az  e  rendeletben kizárólag az  utazási csomag tekintetében biztosított jogok, és 

minden szolgáltató önállóan felel az általa nyújtott szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, valamint
b) az  utazó az  utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 

jogosult a fizetésképtelenséggel szembeni védelemre.
 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében az  utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő 

kereskedőnek az  utazó részére szóló tájékoztatást a  4.  mellékletben foglalt tájékoztató formanyomtatványon adja 
meg. Ha valamely szolgáltatásegyüttes esetén a 4. mellékletben foglalt egyik formanyomtatvány sem alkalmazható, 
az azokban foglaltakkal egyenértékű tájékoztatást kell nyújtani.

 (3) Ha az  utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő nem teljesítette az  e  §-ban meghatározott 
kötelezettségeket, a 20–27. § szerinti jogok és kötelezettségek alkalmazandók az utazási szolgáltatásegyüttes részét 
képező utazási szolgáltatásokat illetően.

 (4) Az  utazó és az  utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedőtől eltérő vállalkozó közötti 
szerződéskötés esetén ez  utóbbi vállalkozó köteles tájékoztatni az  utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó 
szerződés megkötéséről az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő vállalkozót.

V. FEJEZET
AZ UTAZÁSI CSOMAGRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK ÉS AZ UTAZÁSI SZOLGÁLTATÁSEGYÜTTESRE 
VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI

30. §  Ha az utazásszervező letelepedési helye az Európai Gazdasági Térség területén kívül található, az utazásközvetítőt 
terhelik az  utazásszervezők vonatkozásában az  utazási csomag teljesítésére és az  utazásszervező és -közvetítő 
tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a fizetésképtelenségre vonatkozó rendelkezésekben 
előírt kötelezettségek, kivéve, ha az utazásközvetítő bizonyítja, hogy az utazásszervező teljesíti e kötelezettségeket.

31. § (1) A  vállalkozó felel a  foglalási rendszer ellenőrzési körében bekövetkezett technikai hibákért, valamint – ha utazási 
szolgáltatásegyüttes részét képező utazási szolgáltatások foglalását is vállalta – a foglalás során elkövetett hibákért.

 (2) A  vállalkozó nem felel azokért a  foglalási hibákért, amelyek az  utazó közrehatása folytán következtek be, vagy 
amelyeket elháríthatatlan és rendkívüli körülmények okoztak.
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32. §  Ha az  utazásszervező, illetve az  Európai Gazdasági Térségen kívül található utazásszervező esetén a  valamely 
tagállamban letelepedett utazásközvetítő kártérítést fizet, díjengedményt ad vagy eleget tesz az e rendelet szerinti 
egyéb kötelezettségének, jogosult bármely olyan harmadik féllel szemben megtérítési igénnyel fellépni, aki 
közrehatott a kártérítést, a díjengedményt vagy az egyéb kötelezettséget kiváltó esemény bekövetkeztében.

33. § (1) Az  utazási csomag utazásszervezője, illetve az  utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő 
olyan tartalmú nyilatkozata, amely szerint kizárólag az  utazási szolgáltatás nyújtójaként, közvetítőként vagy más 
minőségben jár el, illetve amely szerint valamely utazási csomag vagy utazási szolgáltatásegyüttes nem minősül 
utazási csomagnak, illetve utazási szolgáltatásegyüttesnek, nem mentesíti az  utazásszervezőt, illetve az  utazási 
szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedőt az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése alól.

 (2) Az  utazók nem mondhatnak le az  utazási csomagra és az  utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződés 
alapján őket megillető jogokról. A joglemondó nyilatkozat semmis.

 (3) Semmis az  utazó és a  vállalkozó közötti olyan megállapodás, illetve az  utazó által tett olyan jognyilatkozat, 
amely közvetlenül vagy közvetve azt eredményezi, hogy az  utazó a  jogszabályból, illetve az  utazási csomagra és 
az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésből eredő jogairól lemond, vagy amely e  jogok korlátozását 
eredményezi, illetve amelyek célja, hogy megkerülje e  rendelkezések alkalmazását. A  semmisségre az  utazó 
érdekében lehet hivatkozni.

VI. FEJEZET
ELJÁRÁS A RENDELET EGYES RENDELKEZÉSEINEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN

34. § (1) A 3. § (2) bekezdésében, a 6. § (3) bekezdésében, a 10. § (3), (6) és (10) bekezdéseiben, a 15. § (1) bekezdése második 
mondatában, a  17.  § (1)–(3), (5), (7) és (8)  bekezdéseiben, a  19.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és (4)  bekezdésében, 
a  25.  §-ában, valamint a  29.  § § (1)–(2) és (4)  bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése esetén 
a  fogyasztóvédelmi hatóság jár el a  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.) 
meghatározott szabályok szerint.

 (2) A  4.  § (1)  bekezdésében és a  14.  §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a  fogyasztóvédelmi hatóság jár 
el a  fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben  
(a továbbiakban: Fttv.) meghatározott szabályok szerint, ha a jogsértés az Fttv. 2. §-ának a) pontja értelmében vett 
fogyasztót érint.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35. §  Ez a rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.

36. §  E  rendelet az  utazási csomagokról és az  utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a  2006/2004/EK rendelet és 
a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i 2015/2302/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

37. §  Hatályát veszti az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az elektronikus úton kötött utazási csomagra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó tájékoztató 
formanyomtatvány kötelező elemei

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások kombinációja az  utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, 
különösen az  utazási csomagra és az  utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017.  
(XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.
Ennélfogva az utazási csomagra vonatkozó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű 
teljesítéséért teljes egészében a(z) .......... társaság(ok) felelős(ek).
Ezenkívül a(z) ........... társaság(ok) a  jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik (rendelkeznek) 
arra az  esetre, ha fizetésképtelenné válik (válnak), annak érdekében, hogy az  Ön által befizetett pénzösszegeket 
visszatérítse (visszatérítsék), és amennyiben az  utazók szállítása a  csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa 
(hazaszállítsák).
Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti legfontosabb 
jogokról bővebb információt itt talál: [hyperlink beillesztendő].
E hyperlinkre kattintva az utazó részére biztosított tájékoztatásnak a következőkre kell kiterjednie:
Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti legfontosabb 
jogok:
− Az utazók az  utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges 

tájékoztatást az utazási csomagról.
− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a  szerződésben foglalt 

valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért.
− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, 

amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.
− Az utazók észszerű időn belül adott előzetes értesítés mellett és esetlegesen a többletköltségek megfizetése 

ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.
− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor 

emelhető meg, amennyiben erről a  szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb 
húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag 
árának nyolc százalékát, az  utazó felmondhatja a  szerződést. Ha az  utazásszervező fenntartja magának 
az díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a  szerződést, és ekkor a  befizetett teljes összeg 
visszajár nekik, ha az  utazási csomag bármely, az  ártól eltérő lényeges eleme jelentősen megváltozott.  
Ha az  utazási csomagért felelős vállalkozó még az  utazás megkezdése előtt törli az  utazási csomagot, 
az utazók pénzvisszafizetésre, és adott esetben kártérítésre jogosultak.

− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági 
problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot – az utazási csomag 
megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.

− Ezenfelül az  utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az  utazási csomag 
megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.

− Amennyiben az  utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők 
a  szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesítő szolgáltatásokat kell felajánlani az  utazónak 
többletköltség felszámítása nélkül. Az  utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a  szerződést, 
amennyiben a  szolgáltatások teljesítése nem felel meg a  szerződésnek, és ez  lényegesen befolyásolja 
a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.

− Az utazók díjengedményre illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat 
nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.

− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.
− Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a befizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező 

az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, 
gondoskodnak az  utazók hazaszállításáról. .... társaság a  fizetésképtelenséggel szembeni védelemért 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 230. szám 38669

felelős … szervezet révén gondoskodott a  fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az  utazók ezzel 
a szervezettel vagy adott esetben az  illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (elérhetőség, így többek 
között név, cím, e-mail, telefonszám), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége 
miatt megtagadják.

2. melléklet a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az utazási csomagra vonatkozó szerződéshez, az 1. mellékletben foglaltaktól eltérő esetekre 
vonatkozó tájékoztató formanyomtatvány kötelező elemei

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az  utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, 
különösen az  utazási csomagra és az  utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017.  
(XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.
Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az  utazási csomag 
szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a(z) .............. társaság(ok) felelős(ek).
A(z) ............ társaság(ok) a  jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik (rendelkeznek) arra 
az  esetre, ha fizetésképtelenné válik (válnak), annak érdekében, hogy az  Ön által megfizetett pénzösszegeket 
visszatérítse (visszatérítsék), és amennyiben az  utazók szállítása a  csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa 
(hazaszállítsák).
Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:
− Az utazók az  utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges 

tájékoztatást az utazási csomagról.
− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a  szerződésben foglalt 

valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.
− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, 

amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.
− Az utazók az  utazásszervező észszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az  esetlegesen felmerülő 

többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.
− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor 

emelhető meg, amennyiben erről a  szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb 
húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag 
díjának nyolc százalékát, az  utazó felmondhatja a  szerződést. Ha az  utazásszervező fenntartja magának 
a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződéstől, és ekkor a megfizetett teljes összeg 
visszajár nekik, ha az  utazási csomag bármely, a  díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha 
az  utazási csomagért felelős vállalkozó az  utazás megkezdése előtt törli az  utazási csomagot, az  utazók 
pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.

− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági 
problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot – az utazási csomag 
megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.

− Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése 
előtt bármikor felmondhatják a szerződést.

− Amennyiben az  utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők 
a  szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az  utazónak 
többletköltség felszámítása nélkül. Az  utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a  szerződést, 
amennyiben a  szolgáltatások teljesítése nem felel meg a  szerződésnek, és ez  lényegesen befolyásolja 
a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.

− Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat 
nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.

− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.
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− Ha az  utazásszervező fizetésképtelenné válik, a  megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha 
az  utazásszervező az  utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az  utazók szállítása 
a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. ........... társaság az a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelemért felelős ............ szervezet révén gondoskodott a  fizetésképtelenséggel szembeni 
védelemről. Az  utazók ezzel a  szervezettel vagy adott esetben az  illetékes hatósággal vehetik fel 
a  kapcsolatot (elérhetőség, így többek között név, földrajzi cím, e-mail, telefonszám), ha a  szolgáltatások 
teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

3. melléklet a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az utazásszervező által a 2. § 6. pont b) pont be) alpontjának megfelelő adattovábbításra vonatkozó 
tájékoztató formanyomtatvány kötelező elemei

Amennyiben Ön a  foglalás ................ társaság általi visszaigazolásának beérkezése után legkésőbb 24 órán belül 
szerződést köt a(z) .......... társasággal, a(z) ............ és a(z) ............ társaság által nyújtott utazási szolgáltatás az utazási 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási szolgáltatásegyüttesre 
vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomagnak minősül.
Az utazási csomagra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az  utazási csomag 
szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a(z) .............. társaság felelős.
A(z) ........társaság a  jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik (rendelkeznek) arra az  esetre, 
ha fizetésképtelenné válik (válnak), annak érdekében, hogy az  Ön által befizetett pénzösszegeket visszatérítse 
(visszatérítsék), és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa (hazaszállítsák).
Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogairól bővebb 
tájékoztatást itt talál: [hyperlink beillesztendő].
E hyperlinkre kattintva az utazó a következő tájékoztatásban részesül:
Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:
− Az utazók az  utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges 

tájékoztatást az utazási szolgáltatásokról.
− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a  szerződésben foglalt 

valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.
− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, 

amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.
− Az utazók az  utazásszervező észszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az  esetlegesen felmerülő 

többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.
− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor 

emelhető meg, amennyiben erről a  szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb 
húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag 
díjának nyolc százalékát, az  utazó felmondhatja a  szerződést. Ha az  utazásszervező fenntartja magának 
a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a  szerződést, és ekkor a  befizetett teljes összeg 
visszajár nekik, ha az  utazási csomag bármely, a  díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha 
az  utazási csomagért felelős vállalkozó az  utazás megkezdése előtt törli az  utazási csomagot, az  utazók 
pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.

− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági 
problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot – az utazási csomag 
megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.

− Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése 
előtt bármikor felmondhatják a szerződést.

− Amennyiben az  utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők 
a  szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az  utazónak 
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többletköltség felszámítása nélkül. Az  utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a  szerződést, 
amennyiben a  szolgáltatások teljesítése nem felel meg a  szerződésnek, és ez  lényegesen befolyásolja 
a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.

− Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak, ha az  utazási szolgáltatásokat nem vagy nem 
szerződésszerűen teljesítik.

− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.
− Ha az  utazásszervező fizetésképtelenné válik, a  megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha 

az utazásszervező utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag 
részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. ........ társaság az a fizetésképtelenséggel szembeni 
védelemért felelős … szervezet révén gondoskodott a  fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. 
Az  utazók ezzel a  szervezettel vagy adott esetben az  illetékes hatósággal vehetik fel a  kapcsolatot 
(elérhetőség, így többek között név, földrajzi cím, e-mail, telefonszám), ha a  szolgáltatások teljesítését 
az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [HYPERLINK]

4. melléklet a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1.  A  2.  § 10.  pontjának a)  alpontja szerinti online utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő 
menettérti jegyet értékesítő fuvarozó által kötött szerződésekre vonatkozó tájékoztató formanyomtatvány kötelező 
elemei
Amennyiben Ön egy adott utazási szolgáltatás kiválasztását és kifizetését követően további utazási szolgáltatásokat 
foglal utazásához vagy üdüléséhez társaságunkon/a(z) ..........-on keresztül, Önt NEM illetik meg az  utazási 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási szolgáltatásegyüttesre 
vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében az  utazási csomagokra vonatkozó 
jogosultságok.
Ezért társaságunkat/a(z) .........-t nem terheli felelősség ezen további utazási szolgáltatások szerződésszerű 
teljesítéséért. Probléma felmerülése esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az érintett szolgáltatóval.
Ha azonban Ön a  társaságunk/a(z) ......... foglalási weboldalának egyetlen alkalommal történő felkeresése során 
további utazási szolgáltatásokat foglal, azok az utazási szolgáltatásegyüttes részévé válnak. Ebben az esetben a(z) 
.......... megfelelő védelemmel rendelkezik annak érdekében, hogy visszafizesse az  Ön által a(z) .......... részére olyan 
szolgáltatások fejében befizetett pénzösszegeket, amelyek teljesítésére a(z) .......... fizetésképtelensége miatt 
nem került sor, továbbá hogy szükség esetén hazaszállítsa Önt. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ez  nem jogosít 
pénzvisszafizetésre az érintett szolgáltató fizetésképtelensége esetén.
A fizetésképtelenséggel szembeni védelemről bővebb tájékoztatást itt talál: [hyperlink beillesztendő]
E hyperlinkre kattintva az utazó a következő tájékoztatásban részesül:
− ........ társaság az  ......... a  fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős szervezet révén, gondoskodott 

a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről.
− Az utazók ezzel a  szervezettel vagy adott esetben az  illetékes hatósággal vehetik fel a  kapcsolatot 

(elérhetőség, így többek között név, földrajzi cím, e-mail, telefonszám), ha a  szolgáltatások teljesítését 
az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő fizetésképtelensége miatt megtagadják.

− Megjegyzés: Ez  a  fizetésképtelenséggel szembeni védelem nem terjed ki az  ......-tól eltérő felekkel kötött 
olyan szerződésekre, amelyeket ..........fizetésképtelensége ellenére teljesíteni lehet.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [HYPERLINK]

 2.  A  2.  § 10.  pont a)  alpontja szerinti, online utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő nem 
menettérti jegyet értékesítő fuvarozó által kötött szerződésekre vonatkozó tájékoztató formanyomtatvány kötelező 
elemei
Amennyiben Ön egy adott utazási szolgáltatás kiválasztását és kifizetését követően további utazási szolgáltatásokat 
foglal utazásához vagy üdüléséhez társaságunkon/a(z) ................-on keresztül, Önt NEM illetik meg az  utazási 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási szolgáltatásegyüttesre 
vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében az  utazási csomagokra vonatkozó 
jogosultságok.
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Ezért társaságunkat/a(z) ..............-t nem terheli felelősség az  egyes utazási szolgáltatások szerződésszerű 
teljesítéséért. Probléma felmerülése esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az érintett szolgáltatóval.
Ha azonban Ön a  társaságunk/a(z) ........... foglalási weboldalának egyetlen alkalommal történő felkeresése során 
további utazási szolgáltatásokat foglal, azok az  utazási szolgáltatásegyüttes részévé válnak. Ebben az  esetben 
a(z) ........... megfelelő védelemmel rendelkezik annak érdekében, hogy visszafizesse az  Ön által a(z) ......... részére 
olyan szolgáltatások fejében befizetett pénzösszegeket, amelyek teljesítésére a(z) ........ fizetésképtelensége 
miatt nem került sor. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ez  nem jogosít pénzvisszafizetésre az  érintett szolgáltató 
fizetésképtelensége esetén.
A fizetésképtelenséggel szembeni védelemről bővebb tájékoztatást itt talál: [hyperlink beillesztendő]
E hyperlinkre kattintva az utazó a következő tájékoztatásban részesül:
− ........... társaság a(z)  .......... a  fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős ............. szervezet révén, 

gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről.
− Az utazók ezzel a  szervezettel vagy adott esetben az  illetékes hatósággal vehetik fel a  kapcsolatot 

(elérhetőség, így többek között név, cím, e-mail, telefonszám), ha a  szolgáltatások teljesítését az  utazási 
szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő fizetésképtelensége miatt megtagadják.

− Megjegyzés: Ez  a  fizetésképtelenséggel szembeni védelem nem terjed ki az  ........-tól eltérő felekkel kötött 
olyan szerződésekre, amelyeket .............. fizetésképtelensége ellenére teljesíteni lehet.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [HYPERLINK]

 3.  A  2.  § 10.  pont a)  alpontja szerinti utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésnek a  menettérti jegyet 
értékesítő fuvarozótól eltérő vállalkozó és az  utazó együttes jelenlétében történő megkötésére vonatkozó 
tájékoztató formanyomtatvány kötelező elemei
Amennyiben Ön egy adott utazási szolgáltatás kiválasztását és kifizetését követően további utazási szolgáltatásokat 
foglal utazásához vagy üdüléséhez társaságunkon/a(z) .......-on keresztül, Önt NEM illetik meg az  utazási 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási szolgáltatásegyüttesre 
vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében az  utazási csomagokra vonatkozó 
jogosultságok.
Ezért társaságunkat/a(z) ........-t nem terheli felelősség az egyes utazási szolgáltatások szerződésszerű teljesítéséért. 
Probléma felmerülése esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az érintett szolgáltatóval.
Ha azonban Ön a társaságunknál/a(z) ......-nál egyetlen alkalommal történő felkeresése vagy kapcsolatfelvétel során 
további utazási szolgáltatásokat foglal, azok az  utazási szolgáltatásegyüttes részévé válnak. Ebben az  esetben 
a(z) ....... megfelelő védelemmel rendelkezik annak érdekében, hogy visszafizesse az  Ön által a(z) ........ részére 
olyan szolgáltatások fejében befizetett pénzösszegeket, amelyek teljesítésére az  utazási szolgáltatásegyüttes 
igénybevételét elősegítő kereskedő fizetésképtelensége miatt nem került sor. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ez nem 
jogosít pénzvisszafizetésre az érintett szolgáltató fizetésképtelensége esetén.
......... társaság az  a  fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős ............ szervezet révén, gondoskodott 
a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről.
Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (elérhetőség, így 
többek között név, földrajzi cím, e-mail, telefonszám), ha a  szolgáltatások teljesítését ............ fizetésképtelensége 
miatt megtagadják.
Megjegyzés: Ez  a  fizetésképtelenséggel szembeni védelem nem terjed ki az  .........-tól eltérő felekkel kötött olyan 
szerződésekre, amelyeket ........... fizetésképtelensége ellenére teljesíteni lehet.
Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [HYPERLINK]

 4.  A  2.  § 10.  pont b)  alpontja szerinti online utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő 
menettérti jegyet értékesítő fuvarozó által kötött szerződésekre vonatkozó tájékoztató formanyomtatvány kötelező 
elemei
Amennyiben Ön utazásához vagy üdüléséhez e linken/ezeken a linkeken keresztül további utazási szolgáltatásokat 
foglal, Önt NEM illetik meg az  utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra 
és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében 
az utazási csomagokra vonatkozó jogosultságok.
Ezért társaságunkat/a(z) .........-t nem terheli felelősség ezen további utazási szolgáltatások szerződésszerű 
teljesítéséért. Probléma felmerülése esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az érintett szolgáltatóval.
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Ha azonban Ön a  foglalásnak a  társaságunktól/a(z) ...........-tól kapott foglalás-visszaigazolás beérkezése után 
legkésőbb 24 órán belül ezen a  linken/ezeken a  linkeken keresztül további utazási szolgáltatásokat foglal, ezek 
az  utazási szolgáltatások az  utazási szolgáltatásegyüttes részévé válnak. Ebben az  esetben a(z) ............. megfelelő 
védelemmel rendelkezik annak érdekében, hogy visszafizesse az Ön által a(z) ............... részére olyan szolgáltatások 
fejében befizetett pénzösszegeket, amelyek teljesítésére a(z) ............. fizetésképtelensége miatt nem került sor, 
továbbá hogy szükség esetén hazaszállítsa Önt. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ez  nem jogosít pénzvisszafizetésre 
az érintett szolgáltató fizetésképtelensége esetén.
A fizetésképtelenséggel szembeni védelemről bővebb tájékoztatást itt talál: [hyperlink beillesztendő].
E hyperlinkre kattintva az utazó a következő tájékoztatásban részesül:
− ....... társaság az  a  fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős … szervezet révén gondoskodott 

a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről.
− Az utazók ezzel a  szervezettel vagy adott esetben az  illetékes hatósággal vehetik fel a  kapcsolatot 

(elérhetőség, így többek között név, földrajzi cím, e-mail, telefonszám), ha a  szolgáltatások teljesítését 
az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő fizetésképtelensége miatt megtagadják.

− Megjegyzés: Ez  a  fizetésképtelenséggel szembeni védelem nem terjed ki az  .......-tól eltérő felekkel kötött 
olyan szerződésekre, amelyeket az  utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő 
fizetésképtelensége ellenére teljesíteni lehet.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [HYPERLINK]

 5.  A  2.  § 10.  pont b)  alpontja szerinti online utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő nem 
menettérti jegyet értékesítő fuvarozó által kötött szerződésekre vonatkozó tájékoztató formanyomtatvány kötelező 
elemei
Amennyiben Ön utazásához vagy üdüléséhez e  link(ek)en keresztül további utazási szolgáltatásokat foglal, Önt 
NEM illetik meg az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében az  utazási 
csomagokra vonatkozó jogosultságok.
Ezért társaságunkat/a(z) ........-t nem terheli felelősség ezen további utazási szolgáltatások szerződésszerű 
teljesítéséért. Probléma felmerülése esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az érintett szolgáltatóval.
Ha azonban Ön a  foglalásnak a  társaságunktól/a(z) ........-tól kapott foglalás-visszaigazolás beérkezése után 
legkésőbb 24 órán belül ezen a  linken/ezeken a  linkeken keresztül további utazási szolgáltatásokat foglal, ezek 
az  utazási szolgáltatások az  utazási szolgáltatásegyüttes részévé válnak. Ebben az  esetben a(z) .......... megfelelő 
védelemmel rendelkezik annak érdekében, hogy visszafizesse az  Ön által a(z) ............ részére olyan szolgáltatások 
fejében befizetett pénzösszegeket, amelyek teljesítésére a(z) .......... fizetésképtelensége miatt nem került sor. 
Felhívjuk figyelmét arra, hogy ez nem jogosít pénzvisszafizetésre az érintett szolgáltató fizetésképtelensége esetén.
A fizetésképtelenséggel szembeni védelemről bővebb tájékoztatást itt talál: [hyperlink beillesztendő].
E hyperlinkre kattintva az utazó a következő tájékoztatásban részesül:
− ........ társaság a  fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős … szervezet révén gondoskodott 

a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről].
− Az utazók ezzel a  szervezettel vagy adott esetben az  illetékes hatósággal vehetik fel a  kapcsolatot 

(elérhetőség, így többek között név, földrajzi cím, e-mail, telefonszám), ha a szolgáltatások teljesítését ......... 
fizetésképtelensége miatt megtagadják.

− Megjegyzés: Ez a fizetésképtelenséggel szembeni védelem nem terjed ki az ..............-tól eltérő felekkel kötött 
olyan szerződésekre, amelyeket ............ fizetésképtelensége ellenére teljesíteni lehet.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [HYPERLINK]
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A Kormány 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az  utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Korm. Rend.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) E  rendelet hatálya a  Magyarország területén utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet 
folytatókra, valamint az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedőkre (a továbbiakban együtt: 
utazási vállalkozó) terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában:
a) utazási csomag: az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2.  § 6.  pontjában 
meghatározott fogalom a 13. §-ban meghatározott kivétellel;
b) utazási szolgáltatásegyüttes: az  utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra 
és az  utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2.  § 
10. pontjában meghatározott fogalom a 28. §-ban meghatározott kivétellel;
c) utazó: a  a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a  továbbiakban: Kertv.), 2.  § 37.  pontjában 
meghatározott személy.”

2. §  A Korm. Rend. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § Utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenységet Magyarországon 
csak az  folytathat, aki a  Kertv., valamint az  e  rendeletben előírt feltételeknek megfelel, és e  tevékenységét 
a Kormányhivatalnál bejelentette.”

3. §  A Korm. Rend. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vagyoni biztosíték mértéke a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötésének, 
illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében december 31-éig
a) Magyarországon megkezdett Magyarország határának átlépésével nem járó és az  utazásszervező által 
összeállított utazási csomag Magyarországon történt, utazó felé teljesülő értékesítéséből származó, a  számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint,
b) az  a)  pont hatálya alá nem tartozó utazás vagy üdülés kapcsán az  utazásszervező által összeállított utazási 
csomag Magyarországon történt, utazó felé teljesülő értékesítéséből származó, a  számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel
ba) 12%-a, de legalább ötmillió Ft, amennyiben a  vagyoni biztosíték által fedezett időszakban az  összeállított 
utazási csomagnak nem képezi részét az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási 
csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet  
2. § 9. pont a) alpontjában szereplő utazási szolgáltatás,
bb) 12%-a, de legalább hétmillió Ft, amennyiben a  vagyoni biztosíték által fedezett időszakban az  összeállított 
utazási csomagnak az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az 
utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § 9. pont 
a) alpontjában szereplő utazási szolgáltatás is részét képezi és az közúti, vasúti illetve vízi személyszállítási eszközzel 
vagy menetrend szerinti repülőjárat vagy járatok útján teljesül, legalább,
c) a  belföldről külföldre, illetve külföldről külföldre irányuló utazás vagy üdülés kapcsán az  utazásszervező által 
összeállított utazási csomag Magyarországon történt, utazó felé teljesülő értékesítéséből származó, a  számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalábblegalább ötvenmillió Ft, 
amennyiben a vagyoni biztosíték által fedezett időszakban
ca) az  utazási csomag összeállításához nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charterjárat) férőhelyet vesz 
igénybe, függetlenül az út kiindulási állomásának helyétől,
cb) a  (11)  bekezdés szerinti garantált szerződésből származó kötelezettségei az  utazásszervezői tevékenységéből 
származó éves árbevétele 25%-át meghaladják.”

4. §  A Korm. Rend. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A vagyoni biztosítéknak minden időszakban fedezetet kell nyújtania a 10. § (1) bekezdésében meghatározott 
költségekre, előlegekre, illetve díjakra. Ha az  utazók által utazási csomagok, utazási szolgáltatásegyüttesek 
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igénybevételére befizetett előlegek, részvételi díjak összege, amelyekre az  utazási vállalkozó szolgáltatást még 
nem teljesített, legalább 10%-kal meghaladja az  igazolt vagyoni biztosíték alapjául szolgáló árbevétel összegét, 
az  utazási vállalkozó köteles hét napon belül a  vagyoni biztosíték összegét az  irányadó előlegek és részvételi 
díjak alapján megemelni és ennek megtörténtét a  Kormányhivatalnak haladéktalanul igazolni. Ebben az  esetben 
a vagyoni biztosíték összegének számítására a 8. § (3) bekezdésének rendelkezései az  irányadóak azzal, hogy ahol 
a rendelkezés értékesítési nettó árbevételt említ, azon utazók által utazási csomagok, utazási szolgáltatásegyüttesek 
igénybevételére befizetett előlegek és részvételi díjak összegét kell érteni.”

5. §  A Korm. Rend. 8. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az  utazási vállalkozónak olyan, a  8.  § (3) és (9)  bekezdések szerinti kötelezettségekhez kapcsolódó 
nyilvántartással kell rendelkeznie, amely a  8.  § (3)  bekezdés szerinti jogcímenként tartalmazza az  utazási 
csomagok, utazási szolgáltatásegyüttesek értékesítése kapcsán utazók által befizetett előlegek, részvételi díjak 
azon aktuális összegét, melyekre az  utazási vállalkozó szolgáltatást még nem teljesített, az  utazási csomagok, 
utazási szolgáltatásegyüttesek értékesítéséből származó, elszámolt nettó árbevételt és a  teljesítési időpontokat. 
Az utazási vállalkozó köteles e nyilvántartásban szereplő adatokat öt évig megőrizni és hatósági ellenőrzés céljából 
a Kormányhivatal számára könnyen hozzáférhetővé tenni.”

6. §  A Korm. Rend. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § (1) Ha az  utazási csomagnak, illetve az  utazási szolgáltatásegyüttesnek az  utazók szállítása is részét 
képezi, akkor az  utazásszervező, illetve az  utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő 
köteles az  utazási csomagra vonatkozó szerződés, illetve az  utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó 
szerződés megkötésével egyidejűleg a  Kertv. 6/F.  § (7)  bekezdésében foglalt kötelező biztosítást az  utazó mint 
kedvezményezett részére megkötni.
(2) A  kedvezményezett részére kötött biztosításnak fedezetet kell nyújtania az  utazáskor szükséghelyzetbe került 
utazók érdekében teendő intézkedések, hazaszállítás, és a kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezésére.
(3) Az (1) bekezdésében meghatározott biztosítás fedezetének a kárenyhítést végző biztosító általi igénybevételéről 
a biztosító a Kormányhivatalt két munkanapon belül írásban tájékoztatni köteles.
(4) Az  (1)  bekezdésében meghatározott biztosításra vonatkozó szerződés akkor felel meg e  rendelet 
rendelkezéseinek, ha rendelkezik arról, hogy abban az  esetben, ha az  utazási vállalkozó nem gondoskodik 
a  kedvezményezett hazautaztatásáról, a  kényszerű kint tartózkodás költségeiről, az  ezekre vonatkozó szükséges 
intézkedéseket a  vállalkozó helyett a  biztosító megteszi. Ezen intézkedések megtétele érdekében az  utazási 
vállalkozó köteles írásban vagy elektronikus úton a biztosító rendelkezésére bocsátani az intézkedéshez szükséges 
valamennyi adatot, különösen az érintett utazók azonosító adatait, az utazásukra, szálláshelyükre, elérhetőségükre 
vonatkozó adatokat. A kárenyhítés módjáról a biztosító dönt.
(5) A  biztosító az  e  §-ban foglalt szerződések esetében köteles a  8.  § (3)  bekezdésében foglalt vagyoni biztosíték 
legalább 10%-ának, amennyiben a  személyszállítás nem menetrendszerinti repülőjárattal történik, akkor legalább 
20%-ának megfelelő összegben helytállni évente.
(6) Amennyiben az  utazási vállalkozó a  10.  § (3)  bekezdés c)  pontja szerint neki felróható okból nem bocsátja 
a  biztosító rendelkezésére a  kárenyhítéshez szükséges valamennyi adatot, a  Kormányhivatal – a  bírság 
alkalmazásának lehetőségére való figyelmeztetés mellett – 5 napos határidő megállapításával végzésben kötelezi 
az  utazási vállalkozót a  jogszabályban előírt adatszolgáltatás maradéktalan teljesítésére. A  Kormányhivatal 
az  érintett biztosítót valamennyi ilyen intézkedéséről, a  külpolitikáért felelős minisztert pedig az  utazók 
hazautaztatásával, kényszerű kinttartózkodásával kapcsolatos intézkedésekről tájékoztatja.
(7) Az  utazó az  utazási vállalkozó kötelezettségeinek elmulasztásából eredő igényeit közvetlenül a  biztosítóval 
szemben érvényesítheti. A  biztosítási szerződésből eredő kifogásokat a  biztosító az  utazóval szemben nem 
érvényesítheti. Ha a  biztosító az  utazó számára teljesített, az  utazónak az  utazási vállalkozóval szemben fennálló 
jogai a teljesítés erejéig átszállnak a biztosítóra.”

7. §  A Korm. Rend. 10. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés akkor felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha]
„c) rendelkezik arról, hogy abban az esetben, ha az előlegeket, illetve részvételi díjakat nem fizeti vissza, az ezekre 
vonatkozó szükséges intézkedéseket a  vállalkozó helyett a  biztosító, illetve a  hitelintézet megteszi. Ezen 
intézkedések megtétele érdekében az utazási vállalkozó köteles írásban vagy elektronikus hozzáférés biztosításával 
a biztosító, illetve a hitelintézet rendelkezésére bocsátani a kárenyhítéshez szükséges valamennyi adatot, különösen 
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az érintett utazók azonosító adatait, az utazásukra, a szálláshelyükre, elérhetőségükre vonatkozó adatokat, az általuk 
befizetett előlegeket és részvételi díjakat. A kárenyhítés módjáról a hitelintézet vagy a biztosító dönt.”

8. §  A Korm. Rend. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az  utazási vállalkozó nem tesz eleget az  előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó 
kötelezettségének, a  Kormányhivatal a  11.  § (1) és (3)  bekezdés szerinti jogkövetkezmények alkalmazása mellett 
a  10.  § (2)  bekezdése szerint intézkedik a  hitelintézet, illetve a  biztosító felé a  vagyoni biztosíték igénybevétele 
felől. Amennyiben az  utazási vállalkozó a  10.  § (3)  bekezdés c)  pontja szerint neki felróható okból nem bocsátja 
a  biztosító, illetve a  hitelintézet rendelkezésére a  kárenyhítéshez szükséges valamennyi adatot, a  Kormányhivatal 
– a bírság alkalmazásának lehetőségére való figyelmeztetés mellett – 5 napos határidő megállapításával végzésben 
kötelezi az utazási vállalkozót a jogszabályban előírt adatszolgáltatás maradéktalan teljesítésére. A Kormányhivatal 
az érintett biztosítót, illetve hitelintézetet valamennyi ilyen intézkedéséről, tájékoztatja.”

9. §  A Korm. Rend. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § Az  utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő vagyoni biztosítékának mértéke 
a  hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a  biztosítási szerződés vagy pénzbeli letét formájában az  utazási 
szolgáltatásegyüttes értékesítéséből származó éves nettó értékesítési árbevétel 10%-ának, de legalább ötmillió 
forintnak megfelelő összeg.”

10. §  A Korm. Rend. 11. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormányhivatal törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki]
„b) a  vagyoni biztosíték tartására vonatkozó kötelezettségét nem megfelelően teljesíti, kivéve, ha 
a  kötelezettségszegés kizárólag a  8.  § (9)  bekezdésében meghatározott időszakot megelőző évre vonatkozik, és 
az  ezt követő időszakban nem kevesebb a  szolgáltatott vagyoni biztosíték összege, mint amennyit a  jogszabály 
előír,”

11. §  A Korm. Rend. 11. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[A Kormányhivatal törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki]
„j) a 8. § (6), (8), (9), (12) és (13) bekezdése szerinti igazolási, jelentéstételi és nyilvántartás vezetési kötelezettségének 
a Kormányhivatal felhívására sem tesz eleget, illetve a 8. § (12) és (13) bekezdése szerinti nyilvántartást nem, vagy 
nem megfelelően vezeti.”

12. §  A Korm. Rend. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha Kormányhivatal az  utazási vállalkozót a  nyilvántartásból törölte, a  tevékenység folytatásának újabb 
bejelentéséig az  utazási vállalkozó utazásokat nem szervezhet és nem bonyolíthat le, köteles azonban az  úton 
lévő utazóit hazautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban 
foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.”

13. §  A Korm. Rend. 11/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az  utazási vállalkozó a  8.  § (6), (8) és (9)  bekezdése, valamint 8/A.  §-a szerinti igazolási, jelentéstételi 
kötelezettségét utólag, de legkésőbb a  határidőt követő 8 napon belül teljesíti, a  Kormányhivatal végzésben 
figyelmezteti az utazási vállalkozót a jogkövető magatartás tanúsítására. Ha az utazási vállalkozó az ezt követő két 
éven belül ismételten elköveti a jogsértést, a Kormányhivatal a (3) bekezdés szerint megállapított bírságot szab ki.
(5) Ha az utazási vállalkozó a 8. § (6), (8), (9) bekezdés, valamint 8/A. § szerinti igazolási, jelentéstételi kötelezettségét 
a  határidőt követő 8 napon belül nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a  Kormányhivatal az  utazási vállalkozót 
a kötelezettségének 8 napon belüli teljesítésére hívja fel és egyidejűleg a (4) bekezdés szerint megállapított bírságot 
szab ki. Amennyiben az utazási vállalkozó a kötelezettségének felhívásra sem tesz eleget, a Kormányhivatal a 11. § 
(1) bekezdés j) pontját alkalmazza.”

14. §  A Korm. Rend. 12. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  fizetésképtelenséggel szembeni védelem terén zajló igazgatási együttműködés, valamint a  különböző 
tagállamokban működő utazásszervezők és adott esetben utazásközvetítők felügyeletének megkönnyítése 
érdekében központi kapcsolattartó pont feladatait a Kormányhivatal látja el.
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(4) A  Kormányhivatalnak rendelkezésére kell bocsátania az  összes szükséges információt a  fizetésképtelenséggel 
szemben nyújtott védelemre vonatkozó nemzeti követelmények vonatkozásában, valamint a  Magyarországon 
letelepedett utazásszervezők számára a  fizetésképtelenséggel szembeni védelem nyújtásáért felelős biztosítókat 
vagy hitelintézeteket illetően. A  Kormányhivatal hozzáférést biztosít a  többi tagállam illetékes hatóságai számára 
valamennyi olyan rendelkezésre álló jegyzékhez, amely azokat az utazásszervezőket tartalmazza, akik eleget tesznek 
a  fizetésképtelenséggel szembeni védelemre vonatkozó kötelezettségeiknek. Ezen jegyzékeket nyilvánosan – így 
az interneten is – elérhetővé kell tenni.
(5) A  Kormányhivatal egy tagállamtól beérkező, valamely utazásszervezői tevékenységet végző 
fizetésképtelenségével szemben nyújtott védelemre vonatkozó megkeresést – a  kérdés sürgősségének és 
összetettségének figyelembevételével – a  lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 
tizenöt munkanapon belül megválaszolja.”

15. §  A Korm. Rend. a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A.  § Amennyiben a  Ker.tv. 2.  § 26.  pontjában meghatározott utazó utazásközvetítői tevékenységet végzőnél 
vagy végzővel köt utazási szerződést, úgy az utazásközvetítői tevékenységet végző négy munkanapon belül köteles 
az utazási szolgáltatás előlegét, vagy a teljes díj további részletét vagy a teljes díjat az utazásszervezői tevékenységet 
végző részére megfizetni.”

16. §  A Korm. Rend. 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E  rendelet 1.  §, 2.  §, 8.  §, 9.  §, 10.  §, 11.  §, 12.  §, 15.  § rendelkezései az  utazási csomagokról és az  utazási 
szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.”

17. §  A Korm. Rend. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § A  9/A.  § tervezetének a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

18. §  A Korm. Rend.
a) 10.  § (6)  bekezdésében az  „utas” szövegrész helyébe az  „utazó” szöveg, az  „utassal” szövegrész helyébe 

az „utazóval” szöveg, az „utasnak” szövegrész helyébe az „utazónak” szöveg,
b) 11. § (1) bekezdés c) pontjában az „utast” szövegrész helyébe az „utazót” szöveg,
c) 11. § (1) bekezdés d) pontjában az „utast” szövegrész helyébe az „utazó” szöveg,
d) 11. § (1) bekezdés e) pontjában az „utasok” szövegrészek helyébe az „utazók” szöveg
lép.

19. §  Hatályát veszti a Korm. Rend.
a) 10. § (1) bekezdés a) pontja,
b) 12. § (2) bekezdése,
c) 15. § (2) bekezdése.

20. §  Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

21. §  E  rendelet az  utazási csomagokról és az  utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a  2006/2004/EK rendelet 
és a  2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a  90/314/EGK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. november 25-i 2015/2302/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

22. §  A  6.  § tervezetének a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 474/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  fogyasztó és a  vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem terjed ki a rendelet hatálya:]
„i) az  utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási 
szolgáltatásegyüttesekre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet eltérő rendelkezése 
hiányában az utazási csomagra vonatkozó szerződésekre;”

 (2) A Korm. rendelet a következő 34. §-sal egészül ki:
„34.  § A  2.  § i)  pontja az  utazási csomagokról és az  utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a  2006/2004/EK  
rendelet és a  2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a  90/314/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

3. §  Ez a rendelet az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és 
a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.)  
Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és 
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 4. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés  
a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés i) és l) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a  Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 89.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
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a 10. alcím tekintetében a  Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91.  § (1)  bekezdés 
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény 7. § (6) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a 13. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15a.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a  Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121.  § e)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 25.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 103. § g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 21. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 22. alcím tekintetében az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1)  bekezdés 29.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 22.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 25. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés 
p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 27. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 28. alcím tekintetében a  Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 29. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15d.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 30. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 31. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 5.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 32. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 33. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 14., 15., 27. és 35.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 34. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 27.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 35. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 36. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 37. alcím tekintetében a  nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 38. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
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a 39. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 40. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi 
LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 41. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A.  § (11)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 42. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés g) és 
u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és 
t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 43. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 44. alcím tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 1. és 2.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 45. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 46. alcím tekintetében személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 47. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, és 
a 81. § (2) bekezdés a, d)–e) és g)–j) pontjában, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § b) pontjában, 
valamint a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13.  § (1)  bekezdés k)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 48. alcím tekintetében a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény 47. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 49. alcím tekintetében a  szerzői jogok és a  szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 
157. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 50. alcím tekintetében a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 51. alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 52. alcím tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről 
szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 53. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló  
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 8/C.  § 
(2) bekezdésében és 8/D. §-ában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdése” szövegrész 
helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. §-a” szöveg lép.

2. A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 13.  § (3)  bekezdésében az „– az  adózás 
rendjéről szóló jogszabályok szerint –” szövegrész helyébe az „– az  adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 
eljárásokról szóló törvény szerint –” szöveg lép.

3. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 
szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A vízbázisok, a  távlati vízbázisok, valamint az  ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. 
(VII. 18.) Korm. rendelet 15/B.  § (4)  bekezdésében az  „az adózás rendjéről szóló törvény bevallások utólagos 
vizsgálatára vonatkozó” szövegrész helyébe az  „az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény adóellenőrzésre 
vonatkozó” szöveg lép.
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4. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 
Korm. rendelet módosítása

4. §  A gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 73. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) A (6) bekezdés szerinti végrehajtás iránti megkeresést követő változás-bejelentések során csak a bejelentéssel 
érintett negyedév tekintetében bekövetkezett összegváltozásokat kell az  állami adó- és vámhatóság felé 
bejelenteni.”

5. §  Az R1. a következő 199. §-sal egészül ki:
„199.  § A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) 
Korm. rendelet, valamint az  adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az  adózás rendjéről szóló törvény és 
az  adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított 73. § (6a)  bekezdését 
a  folyamatban lévő ügyekben első alkalommal a  2018. első negyedévet érintő változás-bejelentés kapcsán kell 
alkalmazni.”

6. §  Az R1. 72. §-ában a „Gyvt. 24. §-ának (8) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a Gyvt. 24. § (8) bekezdésében és 
e rendelet 73. § (6) bekezdésében” szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti az R1. 73. § (6) bekezdésében az „adók módjára történő” szövegrész.

5. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
1. 79.  § (1)  bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a  továbbiakban: Art.) 161.  § 

(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 
2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 106. § (4) bekezdésében” szöveg,

2. 79. § (8) bekezdésében az „Art. 35. §-a (2) és (5) bekezdésének” szövegrész helyébe az „adózás rendjéről szóló 
2017. évi CL. törvény 59. § (1) és (3) bekezdésének” szöveg,

3. 79/A. §-ában az „Art. 164. §-a (6)–(8) bekezdésének” szövegrész helyébe az „Avt.” szöveg,
4. 88/A. § (2) bekezdésében az „Art.” szövegrészek helyébe az „adóigazgatási rendtartásról szóló törvény” szöveg
lép.

6. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet 37. § (1) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (8) bekezdésében” 
szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 11. pontjában” szöveg lép.

7. A tandíjhitelhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének feltételeiről szóló 
23/1998. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A tandíjhitelhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének feltételeiről szóló 23/1998. 
(II. 13.) Korm. rendelet 10.  § (2)  bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 93.  §-ának 
(2)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 
törvényben” szöveg lép.
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8. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet módosítása

11. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
1. 27/B. §-ában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről 

szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)” szöveg,
2. 31.  § (5) és (6)  bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31.  § (2)  bekezdése” 

szövegrészek helyébe az „az Art. 50. §-a” szöveg
lép.

9. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 
gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló  
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához 
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 
6/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  gyógyszertárak szakmai felügyeletét ellátó egészségügyi államigazgatási szerv a  gyógyszertár helye szerint 
illetékes adóhatóság részére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 93. §-a szerint szolgáltat adatot.”

13. §  Az R2. 6/A. § (1) bekezdés d) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában” 
szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontjában” szöveg lép.

10. A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 
30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a  gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az állam által 
vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

15. §  Az R3. 11/A. § (2) bekezdés a) pontjában és a 2. melléklet 2. pont i) alpontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 178. § 32. pontja” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény” szöveg lép.

16. §  Hatályát veszti az  R3. 11/G.  § (2)  bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően” szövegrész.

11. A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) 
Korm. rendelet módosítása

17. §  A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet 1. § 
(2) bekezdés b) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja” szövegrész helyébe 
az „az adózás rendjéről szóló törvény” szöveg lép.

12. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és 
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A munkaerő-kölcsönzési és a  magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának 
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi  
XCII. törvény 178.  § 32.  pontja szerinti” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
260. §-a szerinti” szöveg lép.
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13. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

19. §  Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004.  
(XII. 26.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja” 
szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §” szöveg lép.

14. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes 
szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 
4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény” szövegrész 
helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény” szöveg lép.

15. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 
110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

21. §  Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendelet
1. 8/B. § (4) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)” szövegrész 

helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a  továbbiakban: Art.) és az  adóhatóság által 
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény” szöveg,

2. 8/D. § (8) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény” szövegrész helyébe az „az Art.” 
szöveg

lép.

16. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

22. §  A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az „az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/B. §-a” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény” szöveg lép.

17. A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól szóló 
203/2006. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

23. §  A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól szóló 203/2006. (X. 5.) Korm. 
rendelet 3.  § (6)  bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  § 32.  pontja” szövegrész 
helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény” szöveg lép.

18. A „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 
212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

24. §  A „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 212/2006. (X. 27.) 
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja” 
szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény” szöveg lép.

19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint 
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, 
számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) 
Korm. rendelet módosítása

25. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az  Európai Halászati Alapból, valamint az  Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési 
rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. 1.  § (2)  bekezdés c)  pont 
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ce)  pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 161.  §-ának (2)  bekezdése” szövegrész helyébe 
az „adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény” szöveg lép.

20. A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

26. §  A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 4.  § 
(4) bekezdésében és 6. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
178. § 32. pontja” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény” szöveg lép.

21. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

27. §  Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 27.  § (1)  bekezdés a)  pontjában  
az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  § 20.  pontja” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja” szöveg lép.

22. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló  
323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

28. §  Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdés 
i) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja” szövegrész helyébe az „az adózás 
rendjéről szóló törvény” szöveg lép.

23. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint 
a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet módosítása

29. §  A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a  kapcsoltan 
termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
1. 9/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  § 32.  pontja” 

szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)” szöveg,
2. 11.  § (15)  bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54.  § (5)  bekezdés d)  pontja” 

szövegrész helyébe az „az Art. 266. § d) pontja” szöveg
lép.

24. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre 
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának 
rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.)  
Korm. rendelet módosítása

30. §  A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az  e  tevékenységekre vonatkozó 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az  ellenőrzésben 
történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 12.  § (2)  bekezdés b)  pontjában  
az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  § 32.  pontja” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről 
szóló törvény” szöveg lép.

25. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá 
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

31. §  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró 
hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. 
(II. 21.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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26. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló  
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

32. §  A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A beszedési megbízás érvényesítése után fennmaradó tartozás behajtása érdekében a Főigazgatóság megkeresi 
az állami adóhatóságot.”

27. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A fiatalok, valamint a  többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009.  
(VI. 23.) Korm. rendelet 1.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az „az adózás rendjéről szóló törvény” szövegrész helyébe 
az „az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény” szöveg lép.

28. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló  
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

34. §  A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. 
rendelet 11. § (5) bekezdés d) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja” 
szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja” szöveg lép.

29. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

35. §  Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A. § (5) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény” szöveg lép.

30. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, 
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

36. §  A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
1. 4.  § (2)  bekezdés b)  pontjában és 6.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi  

XCII. törvény 178.  § 32.  pontja szerint” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény szerint” 
szöveg,

2. 6. § (1) bekezdés d) pont db) pontjában az „a köztartozásmentes adózói adatbázisban,” szövegrész helyébe 
az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban,” 
szöveg

lép.

31. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal 
díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá 
az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

37. §  A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a  saját számlás áruszállítási, valamint az  autóbusszal díj ellenében 
végzett személyszállítási és a  saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az  ezekkel összefüggő 
jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 12.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény” 
szöveg lép.
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32. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

38. §  Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pont 
fb)  alpontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről 
szóló törvény” szöveg lép.

33. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

39. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R4.) 
62. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központosított illetményszámfejtés keretében)
„c) a  személyi jövedelemadózással összefüggő foglalkoztatói, kifizetői feladatok ellátása, valamint az  adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a  továbbiakban: Art.) 16.  § (1)  bekezdése és 1.  melléklet 3.  pontja szerint 
teljesített biztosítotti bejelentések és az  Art. 50.  § (1) és (2)  bekezdése, valamint 56.  § (1)  bekezdése szerinti 
bevallások elkészítése,”
[a Kincstár által biztosított, fejlesztett és működtetett számítógépes programon (a  továbbiakban: illetményszámfejtő 
program) keresztül valósul meg.]

40. §  Az R4. 62/A. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A foglalkoztató)
„h) a  nyugdíjban, illetve korhatár előtti ellátásban részesülő foglalkoztatott az  illetékes nyugdíjfolyósító szervtől, 
valamint a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők rehabilitációs szervtől kapott 
határozatát (rehabilitációs kártya), a  rokkantsági ellátást, rehabilitációs ellátást megállapító szerv határozatát, 
valamint a külföldi illetékesség adatait igazoló dokumentumokat”
(a megküldött dokumentumok összesítő jegyzékével együtt az  elektronikusan rendelkezésre álló dokumentumokat 
elektronikus úton küldi meg, az elektronikusan rendelkezésre nem álló dokumentumokat papír alapon vagy digitalizálva, 
elektronikusan hitelesítve, elektronikus úton küldi meg a  Kincstárnak legkésőbb az  azok beérkezését, átvételét követő 
harmadik munkanapig.)

41. §  Az R4. 62/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  foglalkoztató az Art. 16. § (1) bekezdése és 1. melléklet 3. pontja szerinti, a  foglalkoztatottak bejelentésével 
kapcsolatos kötelezettségét és az  Art. 50.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti, a  személyi juttatásokat terhelő, továbbá 
azokkal összefüggésben felmerülő, az állami adó- és vámhatóság felé teljesítendő bevallási kötelezettségét és azok 
önellenőrzését a Kincstár útján teljesíti.”

42. §  Az R4. 62/D. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  kifizető ez  irányú döntése esetén a  Kincstár a  fizetési jegyzékek elektronikus úton történő közléséhez 
informatikai felületet biztosít, amelyen keresztül a  foglalkoztatott az  illetményszámfejtő programban előállított 
fizetési jegyzéket elektronikus formában elérheti.”

43. §  Az R4. 62/H. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Kincstár a  személyi jövedelemadó megállapításával és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása 
keretében elkészíti az  adóévet követő év január 31-én     jogviszonyban álló foglalkoztatottaknak az  adóigazgatási 
eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti összesített igazolását.
(2) A  Kincstár az  általa készített, az  adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti 
összesített igazolást a foglalkoztatott részére történő átadására jogszabályban meghatározott határnapot megelőző 
ötödik munkanapig elektronikus úton átadja a foglalkoztatónak.”

44. §  Az R4. 82. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit)
„a) az  Art. 16.  § (1)  bekezdésében és 1.  melléklet 3.  pontjában vagy 16.  § (1)  bekezdésében és 1.  melléklet 
4.  pontjában, illetve az  egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11.  §-ában foglalt, 
a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,”
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(miatt hatóság, illetve bíróság a  költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül  
– a  korábbival azonos jogsértés elkövetése miatt – jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a  központi 
költségvetésbe történő befizetésre kötelezett.)

45. §  Az R4. 179. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  helyi önkormányzat foglalkoztató esetén az  Art. 16.  § (1)  bekezdése és 1.  melléklet 3.  pontja szerinti 
bejelentési és az Art. 50. § (1) és (2) bekezdése szerinti bevallási kötelezettség teljesítése során a 2017. január 1-jét 
megelőző időszakra technikai adószámon benyújtott bevallások önellenőrzése az  eredetileg beadott bevallásban 
feltüntetett technikai adószámon történik.”

46. §  Az R4. 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

47. §  Az R4.
1. 62/E. § (1) bekezdésében az „a foglalkoztató rendelkezésére bocsát” szövegrész helyébe az „elektronikus úton 

a foglalkoztató rendelkezésére bocsát” szöveg,
2. 62/E. § (2) bekezdésében a „küld meg” szövegrész helyébe az „elektronikus úton küld meg” szöveg,
3. 62/G.  §-ában az  „igazodóan papír alapon” szövegrész helyébe az  „igazodóan, amennyiben a  papíralapú 

megküldést jogszabályi előírás nem indokolja elektronikus úton” szöveg,
4. 62/H.  § (3)  bekezdésében az „az Art. 46.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe az „az adóigazgatási eljárás 

részletszabályairól szóló kormányrendelet” szöveg,
5. 167/A.  § (2)  bekezdésében 5.  pontjában az  „az Art. 22.  § (1)  bekezdése alapján” szövegrész helyébe az   

„az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott adózási módokra vonatkozó választásáról, 
kizárólag adómentes tevékenység végzéséről, az adómegállapítás különös módjának alkalmazásáról” szöveg,

6. 167/B. § (3) bekezdésében az „az Art. 22. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „az általános forgalmi 
adóról szóló törvényben meghatározott adózási módokra vonatkozó választásról, kizárólag adómentes 
tevékenység végzéséről, az adómegállapítás különös módjának alkalmazásáról tett” szöveg,

7. 167/B. § (4) bekezdésében a „17/A. § (8)” szövegrész helyébe a „43. § (7)” szöveg,
8. 1. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában az „a 8–10. cím” szövegrész helyébe az „a 8–11. cím” szöveg,
9. 5.  melléklet A:18 mezőjében a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe az „elkülönített állami pénzalap 

kezelő szerve” szöveg
lép.

48. §  Hatályát veszti az  R4. 62/D.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a „kivéve, ha a  foglalkoztatott annak elektronikus úton 
történő közlését kéri” szövegrész.

34. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

49. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R5.) 14. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hallgatói hitelszerződés alapján fennálló tartozás törlesztésére és behajtására az  e  rendeletben 
meghatározott szabályok, továbbá – a  végrehajtáshoz való jog elévülési idejére vonatkozó rendelkezések 
kivételével – az  adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvényben (a  továbbiakban: 
Avt.) meghatározott rendelkezések az  irányadóak. A  végrehajtáshoz való jog a  végrehajtandó követeléssel 
együtt évül el, a  végrehajtáshoz való jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. A  törlesztési 
kötelezettség kezdete – a 23. § (3) bekezdésében, valamint a 32. §-ban foglaltak kivételével – a hallgatói jogviszony 
megszűnésének, legkésőbb azonban a 40. életév betöltésének időpontját követő negyedik hónap első napja.”

50. §  Az R5.
1. 24. §-ában az „Art.” szövegrész helyébe az „Art., az Avt.”,
2. 14.  § (7)  bekezdésében az  „Art. 177.  § (1)  bekezdésében meghatározott” szövegrész helyébe az  „adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 111. §-a szerinti”
szöveg lép.
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35. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

51. §  A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában 
az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontjában” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-ában” szöveg lép.

36. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

52. §  Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés 
5. pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja” szövegrész helyébe az „az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a” szöveg lép.

37. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek 
akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

53. §  Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról 
és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 4. § a) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 178. § 32. pontja” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény” szöveg lép.

38. A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, 
a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami 
adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.)  
Korm. rendelet módosítása

54. §  A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az  egészségbiztosítási szerv, a  rehabilitációs 
hatóság, az  állami foglalkoztatási szerv és a  munkaügyi hatóság részére az  állami adóhatóság által teljesített 
adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
1. 1.  § nyitó szövegrészében az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a  továbbiakban: Art.) 31.  § 

(2) bekezdés szerint, az Art. 52. § (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezett és a mezőgazdasági 
őstermelő által” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. év CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 
50. §-a szerint” szöveg,

2. 2. §-ában „az Art. 31. § (2) bekezdés szerint, az Art. 52. § (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezett 
és a mezőgazdasági őstermelő által” szövegrész helyébe az „az Art. 50. §-a szerint” szöveg,

3. a 2/A. §-ában és a 3. §-ában az „az Art. 31. § (2) bekezdése szerint, az Art. 52. § (4) bekezdésben meghatározott 
bevallásra kötelezett és a  mezőgazdasági őstermelő által” szövegrész helyébe az „az Art. 50.  §-a szerint” 
szöveg,

4. 5. § (1) bekezdésében az „az Art. 31. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Art. 50. §-a” szöveg,
5. 6. § (1) és (2) bekezdésében az „Az Art. 31. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „Az Art. 50. §-a” szöveg
lép.

39. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 
212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

55. §  A közforgalmú gyógyszertárakban a  gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. 
(VI. 19.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában 
foglaltak szerinti” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7.  § 34.  pontja szerinti” 
szöveg lép.
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40. A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, 
megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és 
kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

56. §  A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos 
díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. 
(VI. 30.) Korm. rendelet 1.  § 5.  pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  § 20.  pontja” 
szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja” szöveg lép.

41. A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és 
az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló  
331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

57. §  A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az  állam tulajdoni 
hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés 
c) pont cc) alpontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja” szövegrész helyébe 
az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja” szöveg lép.

42. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

58. §  Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 24.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) A  beszedési megbízás érvényesítése után fennmaradó tartozás végrehajtásának foganatosítása érdekében 
az igazgatóság megkeresi az állami adóhatóságot.”

43. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

59. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés m) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 178. § 32. pontja szerint” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. 
évi CL. törvény 260. §-a szerint” szöveg lép.

60. §  Hatályát veszti a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
1. 1. melléklet 146.1. pont b) pontja,
2. 1. melléklet 149.2. pont c) pontja.

44. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint 
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

61. §  A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1. 8.  § b)  pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a  továbbiakban: Art.)” szövegrész 

helyébe az  „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a  továbbiakban: Art.)” szöveg,  az „az Art. 
szerinti együttes adóigazolást” szövegrész helyébe az  „az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti adóigazolást” szöveg,

2. 10.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „az Art. szerinti együttes adóigazolást” szövegrész helyébe az   
„az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást” szöveg

lép.
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45. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

62. §  Az építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R6.) 32/A.  § 
(1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a  kifizetésre 
köteles szervezet, ha az  ajánlattevőként szerződő fél a  teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a  Ptk. 6:130.  §  
(1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:]
„e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött 
szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f ) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
g) az  ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét 
az  ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a  kifizetésre köteles 
szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;”

63. §  Az R6. 32/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg 
a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § (2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben 
csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.”

64. §  Az R6. a következő 32/B. §-sal egészül ki:
„32/B.  § (1) A  32/A.  § (1)  bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a  havonta nettó módon számított 
200  000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az  igénybe vett alvállalkozónak a  teljesítésért – visszatartási 
kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem 
régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti 
köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
(2) Az ajánlattevő az  általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az  abban szereplő köztartozás erejéig 
visszatartja a  kifizetést. Ha az  általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az  ajánlattevő elmulasztja 
a  visszatartást, a  kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az  alvállalkozót a  kifizetés időpontjában terhelő 
köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.”

65. §  Az R6. 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) 
Korm. rendelet, valamint az  adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az  adózás rendjéről szóló törvény és 
az  adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 32/A.  § (1)  bekezdés 
e)–g) pontját, a (2) bekezdését és a 32/B. §-át a 2018. január 1-jét követően teljesített kifizetésekre kell alkalmazni.”

46. A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló  
437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

66. §  A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 
1. §-ában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 22. pontja” szövegrész helyébe az „az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 38. pontja” szöveg lép.
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47. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló  
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

67. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R7.) a következő I/A. fejezettel egészül ki:
„I/A. FEJEZET
AZ ÁLLAMI ADÓ- ÉS VÁMHATÓSÁG HATÁSKÖRE
3/A. § (1) Az állami adó- és vámhatóság jár el
a) az adó, a költségvetési támogatás,
b) az adó-visszaigénylés, -visszatérítés,
c) az állami garancia (kezesség) kiutalása és visszakövetelése,
d) az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtása,
e) az általános közigazgatási rendtartás alapján a végrehajtás tekintetében a hatáskörébe tartozó kötelezettségek,
f ) az önkormányzatokat megillető helyi adóval, illetve a gépjárműadóval összefüggő tartozások megkeresés alapján 
történő végrehajtása
ügyében, feltéve, hogy azt törvény vagy kormányrendelet nem utalja más hatóság vagy adóhatóság hatáskörébe.
(2) A csődeljárásban, a  felszámolási eljárásban, a  végelszámolásban, a  vagyonrendezési, a  kényszertörlési és 
adósságrendezési eljárásban az  állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó követelések és az  általános 
közigazgatási rendtartás alapján megelőzően végrehajtásra átadott fizetési kötelezettségek tekintetében 
hitelezőként az állami adó- és vámhatóság jár el.
(3) Az (1)  bekezdésben megjelölt követelések tekintetében a  végrehajtási eljárásban a  végrehajtás 
foganatosítójaként az állami adó- és vámhatóság jár el.
(4) A lakáscélú állami támogatások igénylésével összefüggésben a  számlák valódiságát, valamint ezzel 
kapcsolatosan a támogatások igénybevételének jogszerűségét – a hitelintézet megkeresése alapján – az állami adó- 
és vámhatóság ellenőrzi.
(5) Az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozik a  fémkereskedelemről szóló törvényben meghatározott 
bírság és egyéb költség végrehajtása.
(6) Az  állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozik a  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és 
a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény alapján a dohánytermék kiskereskedelmi piacfelügyelete során 
kiszabot bírság végrehajtása.
(7) Az állami adó- és vámhatóság jár el – jogszabályban meghatározott eltéréssel – az  adózás rendjéről szóló 
2017. évi CL. törvény (a  továbbiakban: Art.) hatálya alá tartozó fizetési kötelezettség elszámolásával kapcsolatos 
eljárásban, ide nem értve azokat a  fizetési kötelezettségeket, amelyek az  önkormányzati adóhatóság hatáskörébe 
tartoznak.”

68. § (1) Az R7. 5. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Központi Irányítás)
„k) jogszabályi kijelölés alapján szakhatóságként jár el;”

 (2) Az R7. 5. §-a a következő t) ponttal egészül ki:
(A Központi Irányítás)
„t) végzi a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának teljesítésével, illetve az  közlekedésben felhasznált 
energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésével kapcsolatosan az  állami adó- és vámhatóság részére 
jogszabályban meghatározott adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatokat.”

69. §  Az R7. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A megyei igazgatóságok ellátják
a) a  NAV szervezetén belül behajtási jogsegéllyel kapcsolatos, az  Aktv. 4.  § (4)  bekezdés 5.  pontjában megjelölt 
kapcsolattartó szerv részére meghatározott feladatokat,
b) a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény szerint kötelező bioüzemanyag-
részarány teljesítésére továbbá a  közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére 
vonatkozó jelentések kezelésével, ellenőrzésével, bírság kiszabásával kapcsolatos feladatokat, valamint
c) a  csak a  Magyarországon érvényes, valamint az  egynél több tagállamban érvényes engedélyeknek az  Uniós 
Vámkódex értelmében történő információcserét és információáramlást szolgáló elektronikus rendszerek 
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kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló 2017. november 14-i EU 2017/2089 
Bizottsági végrehajtási rendelet 13. cikkében meghatározott migrálással kapcsolatos feladatokat, valamint a 21. cikk 
(2) bekezdése szerinti utólagos adatrögzítést.”

70. §  Az R7. 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  Repülőtéri Igazgatóság ellátja a  csak a  Magyarországon érvényes, valamint az  egynél több tagállamban 
érvényes engedélyeknek az Uniós Vámkódex értelmében történő információcserét és információáramlást szolgáló 
elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló 2017. 
november 14-i EU 2017/2089 Bizottsági végrehajtási rendelet 13. cikkében meghatározott migrálással kapcsolatos 
feladatokat, valamint a 21. cikk (2) bekezdése szerinti utólagos adatrögzítést.”

71. § (1) Az R7. 35. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3b) A  felettes szerv célszerűségi, szakmai szempontok alapján – a  (2) és (3)  bekezdésben foglaltaktól eltérően – 
az illetékes területi szervet az áruátengedést követő ellenőrzés lefolytatására kijelölheti.”

 (2) Az R7. 35. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  Vámkódex 22.  cikke szerinti kérelem vagy engedély kapcsán AEO feltételek vizsgálata, nyomon követése 
érdekében a szükséges eljárási cselekményt a 40. § vagy a 69. § alapján eljáró igazgatóság folytatja le.”

 (3) Az R7. 35. § (6) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (5) bekezdéstől eltérően a kérelmező székhelye (lakóhelye) szerinti megyei igazgatóság, vagy ha a kérelmező székhelye 
a Repülőtéri Igazgatóság illetékességi területén van, a Repülőtéri Igazgatóság végzi]
„f ) Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i, 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(a  továbbiakban: Vámkódex) 73.  cikke szerinti egyszerűsítés engedélyezését, kivéve kapcsolatban álló személyek 
közötti ügyletekkel kapcsolatos engedélyezését.”

 (4) Az R7. 35. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A Vámkódex 173. cikk (3) bekezdéshez kapcsolódó vám-árunyilatkozat módosítására az a megyei igazgatóság, 
illetve a  Repülőtéri igazgatóság jogosult, amelyiknél a  módosítással érintett vám-árunyilatkozatot az  alapeljárás 
során benyújtották.”

72. §  Az R7. 56/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56/A.  § (1) Az  Art. 59.  § (1)  bekezdés b)–g)  pontja, valamint 60.  §-a alapján, kizárólag az  adó megfizetésére 
kötelezett személlyel szembeni határozatot, valamint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról 
szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 48. § (4) bekezdése, 65. § (9) bekezdése, 90. § (3) bekezdése, 91. § 
(7) bekezdése, 102. §-a, valamint a 113. § (3) bekezdése szerinti döntést – figyelemmel a 81/A. §-ban foglaltakra – 
az  a  megyei igazgatóság hozza meg, amely az  eredeti adós-adózó adóügyeiben hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkezik, kivéve a törvényi kezesség esetét.
(2) A  81/A.  §-ban foglaltakra is figyelemmel az  Art. 59.  § (1)  bekezdés a), h) és i)  pontja szerinti határozatot 
a  kizárólag az  adó megfizetésére kötelezett személy, az  Art. 59.  § (3)  bekezdése szerinti határozatot a  fióktelep, 
az  Avt. 90.  § (4)  bekezdése szerinti határozatot az  árverés nyertese, az  Áfa törvény 150.  §-a szerinti határozatot 
a kezes adóügyeiben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei igazgatóság hozza meg.”

73. §  Az R7. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60.  § A  KAVIG folytatja le az  állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó, az  állami garancia (kezesség) 
beváltásához kapcsolódó eljárást.”

74. §  Az R7. 61. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„j) az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei kihirdetéséről 
szóló 2005. évi CLXVIII. törvény és az  áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására vonatkozó A. T. A. 
igazolványról szóló Vámegyezmény és módosítása kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXIX. törvény szerinti ATA- és 
CPD-igazolványokkal kapcsolatos jogsértésekkel vagy szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása, 
továbbá a tagállamokkal történő koordinációs feladatok ellátása;”
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75. §  Az R7. 63. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Kizárólag a  KAVIG jár el az  állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adók, költségvetési támogatások 
tekintetében a  regisztrációs adó, illetve az  illetékügyek kivételével, ide nem értve a  soron kívüli adómegállapítás során 
kiszabott, valamint az Itv. 73. § (3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási 
bírság összegét, illetve ha jogszabály másként nem rendelkezik]
„i) a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 7.  mellékletében és az  Art. XIII. fejezetében 
meghatározott külföldi illetőségű adózók adóügyeiben, valamint az  Art. XXIII. fejezetében meghatározott 
adóügyekben.”

76. §  Az R7. 91. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Szakértői Intézet)
„d) termékhamisítási ügyekben fizikai, kémiai vizsgálatokat végez, és azzal kapcsolatosan véleményt ad ki;”

77. §  Az R7. 91. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Szakértői Intézet)
„f ) ügyfél kérelmére tarifális besorolásra vagy laboratóriumi vizsgálatra vonatkozó, illetve jövedéki termékek adójogi 
minősítését tartalmazó szakmai véleményt ad ki;”

78. §  Az R7. 98. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  14.  § c)  pontja és a  15.  § (6)  bekezdése az  Uniós Vámkódex értelmében történő információcserét és 
információáramlást szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai 
szabályairól szóló 2017. november 14-i EU 2017/2089 Bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtását szolgálja.”

79. §  Az R7.
1. 5. § s) pontjában az „adatait.” szövegrész helyébe az „adatait;” szöveg,
2. 10/B.  § (1)  bekezdésében, valamint a  78.  § (1) és (3)  bekezdésében az „az Art. szerinti” szövegrész helyébe 

az „az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti” szöveg,
3. 15.  § (1)  bekezdésében, 15.  § (2)  bekezdés f )  pontjában, 66.  § nyitó szövegrészében és 66.  § c)  pontjában  

az „a vámhatóság” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg,
4. 15. § (3) bekezdésében az „uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

47. §-a” szövegrész helyébe az „uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a  továbbiakban: 
Vtv.) 130. §-a” szöveg,

5. 19.  § (1)  bekezdésében az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szövegrész helyébe a „felettes szerve”, 
a „Vtv. 108. §” szövegrész helyébe a „Vtv. 201. §” szöveg,

6. 20.  §-ában az  „az Art. 87.  § (1)  bekezdés c), illetve d)  pontja szerinti ellenőrzés” szövegrész helyébe  
az „a jogkövetési vizsgálat” szöveg,

7. 22. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Art. 85/A. §-a szerinti” szövegrész helyébe az „az adóigazgatási eljárás 
részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti” szöveg,

8. 22.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „az adóigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés” szövegrész helyébe  
az „az adóigazolvánnyal és az adóazonosító jelnek az elektronikus személyazonosító igazolvány tárolóelemén 
történő elhelyezésével kapcsolatos ügyintézés” szöveg,”

9. 26. §-ában az „az Art. 131. § (1)–(3) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „az Art. 147. §-a szerinti” szöveg,
10. 27.  § (2) és (3)  bekezdésében, a  80.  § (2)  bekezdésében az „az Art. 14.  § (4)  bekezdése vagy az  Art. 99.  § 

(1a) bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „az Art. alapján” szöveg,
11. 28. § (1) bekezdésében az „Az Art. szerinti” szövegrész helyébe az „Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 

szóló kormányrendelet szerinti” szöveg,
12. 28.  § (3)  bekezdésében az  „az egyes adókötelezettségekre irányuló ellenőrzés, illetve az  adatgyűjtésre 

irányuló ellenőrzés” szövegrész helyébe a „jogkövetési vizsgálat” szöveg,
13. 32. §-ában az „az Art. 151. §-a szerinti” szövegrész helyébe az „az Art. 76. §-a szerinti” szöveg,
14. 33. §-ában az „Az Art. 131. § (1)–(3) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „Az Art. 147. §-a szerinti” szöveg,
15. 39. § (1) bekezdésében a „Vtv. 57. §-ban” szövegrész helyébe a „Vtv. 146. §-ban” szöveg,
16. 39. § (2) bekezdésében a „Vtv. 47. §-ban” szövegrész helyébe a „Vtv. 130. §-ban” szöveg,
17. 47. § (2) és (3) bekezdésében a „Vtv. 108. §-a” szövegrész helyébe a „Vtv. 201. §-a” szöveg,
18. 54. § (3) bekezdésében az „utólagos ellenőrzés” szövegrész helyébe az „adóellenőrzés” szöveg,
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19. 58.  §-ában az „az Art. 118.  §-a vagy 119.  §-a szerinti ellenőrzést, illetve az  Art. 132/C.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott valódiságvizsgálatot” szövegrész helyébe az „a jogkövetési vizsgálatot” szöveg,

20. 59. §-ában az „Az Art. 9. § (3) bekezdése szerinti” szövegrész helyére az „Az adóigazgatási rendtartásról szóló 
2017. évi CLI. törvény 20. § (3) bekezdése szerinti” szöveg,

21. 63. § (5) bekezdésében az „az Art. 87. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti ellenőrzés” szövegrész helyébe 
az „a jogkövetési vizsgálat” szöveg,

22. 66.  §-ának nyitó szövegrészében az  „a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat” szövegrész helyébe  
az „a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat és a jövedéki ügyek intézését” szöveg,

23. 90.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „az Art. 88.  § (6) és (7)  bekezdése, valamint az  Art. 119.  §-a szerinti 
ellenőrzéseket” szövegrész helyébe az „az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) 
Korm. rendelet 82. §-a szerinti ellenőrzéseket, valamint a jogkövetési vizsgálatokat” szöveg

lép.

80. §  Hatályát veszi az R7.
1. 5. § l) pontja,
2. 6. § (3) bekezdése,
3. 19. § (6) bekezdése,
4. 29. § (4) bekezdése,
5. 35. § (3a) bekezdése,
6. 74. § (1) bekezdésében „Art. szerinti” szövegrész,
7. 1.  melléklet B) rész 4.  pontjában az  „1097 Budapest, Fehérakác u. 3. (helyrajzi szám: 38236/723);  

és 1097 Budapest, Ecseri út 14–16. (helyrajzi szám: 38236/575);” szövegrész.

48. A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 
115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

81. §  A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 45. § (1) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adók módjára behajtandó 
köztartozás legkisebb behajtható összegét” szövegrész helyébe a „10 ezer forintot” szöveg lép.

49. A közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és 
a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 
módosítása

82. §  A közös jogkezelő szervezetek és a  független jogkezelő szervezetek működésének és a  jogkezeléssel kapcsolatos 
eljárások részletes szabályairól szóló 216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 35.  § (2)  bekezdésében az  „az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 165–167. §-a szerinti” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi 
CL. törvény 206–210. §-a szerinti” szöveg lép.

50. Az „EUROVEGAS” Entertainment & Casino Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
„felszámolás alatt”, valamint az „Ipari Terület Bezenye” Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről, 
a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete kötelezettségteljesítéséhez szükséges 
intézkedésekről, valamint egyes gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló  
295/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

83. §  Az „EUROVEGAS” Entertainment & Casino Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”, valamint 
az „Ipari Terület Bezenye” Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt 
jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről, a  Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete 
kötelezettségteljesítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint egyes gazdasági tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 295/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. §-ában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
(a  továbbiakban: Art.) 16.  § (4)  bekezdése szerinti, a  foglalkoztatottak bejelentésével kapcsolatos kötelezettségét, 
az  Art. 31.  § (2)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az  „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
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(a  továbbiakban: Art.) 16.  § (1)  bekezdése és az  1.  melléklet 3.  pont szerinti, a  foglalkoztatottak bejelentésével 
kapcsolatos kötelezettségét, az Art. 50. §-a szerinti” szöveg lép.

51. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

84. §  A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendelet 12.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52.  § (13)  bekezdés 
b) pontja” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 101. § b) pontja” szöveg lép.

52. A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes 
szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosítása

85. §  A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a  vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 
156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3.  melléklet II.  pont 1.4.  alpontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi  
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a 
szerint” szöveg lép.

53. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

86. §  A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Kincstár elnöke a  9.  § (2)  bekezdés f )  pontja szerinti feladatok ellátását az  (1) és (2)  bekezdésben, valamint 
az  1.  mellékletben foglaltaktól eltérően szabályozhatja, amelyről köteles az  érintett intézményt előzetesen 
tájékoztatni, valamint e szabályokat a Kincstár honlapján közzétenni.”

54. Záró rendelkezések

87. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró 
hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. 
(II. 21.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 38–39. ponttal egészül ki:

Sorszám Szabályozott szakma megnevezése Hatóság kijelölése, amelyhez a bejelentést meg kell tenni

„38. Vámügynök adópolitikáért felelős miniszter
39. Vámtanácsadó adópolitikáért felelős miniszter”
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2. melléklet a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

(Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

„29 Egészségbiztosítási Alap kezelő 
szerve

az Egészségbiztosítási Alapból 
finanszírozott egészségügyi 
intézményt megillető, de 
engedményezés alapján  más 
szervezet részére kiutalt 
támogatási  összegek kimutatása 
egészségügyi intézményenként és 
engedményezett szervezetenként

Kincstár havonta, a tárgyhónapot követő 
hónap 10-éig

”
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A Kormány 476/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes építési beruházások országkép- és településképvédelmi szempontú véleményezésének megvalósítása 
érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról

A Kormány
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
az 1. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 50/A. §-sal 
egészül ki:
„50/A.  § Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a  fejezeti kezelésű előirányzat 
vagy a központi kezelésű előirányzat kezelő szerve által az egységes rovatrend K6. Beruházások vagy K7. Felújítások 
rovatai terhére építési beruházás megvalósítását célzó visszterhes szerződés az  építési beruházás koncepció- és 
vázlatterveinek kormányrendeletben meghatározottak szerinti, országkép- és településképvédelmi szempontú 
előzetes véleményezés során kiadott előzetes településképi hozzájárulás birtokában köthető.”

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

2. §  A településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 17/E. alcímmel egészül ki:
„17/E. Az építésügyért, a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter előzetes 
véleményezési jogköre
23/I. § (1) A Kormány a központi költségvetési szervek által tervezett, valamint a 23/L. § szerinti építési beruházások 
vázlatterveinek, építészeti-műszaki, illetve kivitelezési dokumentációnak országkép- és településképvédelmi 
szempontú előzetes véleményezésére (a továbbiakban: előzetes településképi vélemény kialakítása) 
a településfejlesztésért és településrendezésért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.
(2) A miniszter jelen alcím szerinti előzetes véleményezési jogköre nem terjed ki
a) a helyi önkormányzat építési beruházására,
b) a kiemelt nemzeti emlékhelyen megvalósított építési beruházásra.
(3) Jelen alcímben foglalt rendelkezéseket a Beruházás Előkészítési Alapból előkészített beruházásokra vonatkozóan 
a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.)  
Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) A miniszter előzetes településképi véleményének kialakításakor arról nyilvánít előzetesen véleményt, hogy 
a  tervezett építési beruházás biztosítja-e az  ország és a  beruházással érintett település képének – a  településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti – védelmét.
(5) A miniszter előzetes településképi vélemény kialakítása során adott hozzájárulása (a továbbiakban: előzetes 
településképi hozzájárulás) hiányában a központi költségvetési szerv az építési beruházást
a) saját költségvetési előirányzata vagy
b) központi költségvetésből származó egyéb támogatás
terhére nem folytathatja.
(6) A miniszter előzetes településképi véleményének kialakítása érdekében a  jelen alcím hatálya alá tartozó 
beruházó (a továbbiakban: beruházó) elektronikus úton megküldi a  véleményezendő vázlattervet .pdf/A 
formátumban a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületre.
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(7) A beruházó a vázlatterv megküldésekor közli
a) az elnevezését,
b) a székhelyét,
c) a kapcsolattartója nevét és elérhetőségeit,
d) a tervezett építési beruházás által érintett ingatlan vagy ingatlanok címét,
e) a tervezett építési beruházás által érintett ingatlan vagy ingatlanok helyrajzi számát.
(8) A miniszter a (7) bekezdés szerinti hiánytalan feltöltést követő munkanaptól számított tizenöt napon belül küldi 
meg előzetes településképi véleményét a beruházó részére.
(9) Ha a  miniszter a  (8)  bekezdésben foglalt határidőn belül nem nyilvánít véleményt, az  előzetes településképi 
hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.
(10) Ha a  beruházó az  építési beruházásban tervezett építmény külső megjelenését – tömegformálását, 
anyaghasználatát, homlokzati kialakítását – a  vázlatterv (6)  bekezdés szerinti megküldését követően módosítani 
kívánja, a  miniszter előzetes településképi véleményének kialakítása érdekében a  módosított vázlattervet vagy 
a  módosítást bemutató építészeti-műszaki, vagy kivitelezési dokumentációt a (6)–(7)  bekezdések alkalmazásával 
megküldi. A beruházás a miniszter előzetes településképi hozzájárulása birtokában folytatható tovább.
(11) Jelen alcím alkalmazásában a vázlatterv legalább az alábbi munkarészeket tartalmazza:
a) rövid építészeti műszaki leírás,
b) helyszínrajz a  telepítés, a  településképbe és környezetbe illeszkedés, a  beépítés bemutatásával, a  szomszédos 
építmények és jellemző terepviszonyok feltüntetésével,
c) az esztétikus megjelenést – tömegalakítást, színezést, anyaghasználatot, a  rálátást – bemutató, továbbá 
a  környezetbe illeszkedést és a  településkép-védelmet alátámasztó valamennyi homlokzat, látványterv vagy 
fotómontázs.
23/J.  § Nem központi költségvetési forrásból finanszírozott építési beruházás nemzetgazdasági szempontból 
kiemeltté nyilvánítása – a  23/I.  § (2)  bekezdésében foglalt kivétellel – csak a  miniszter előzetes településképi 
hozzájárulása birtokában kezdeményezhető.
23/K.  § A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti tervpályázati eljárás esetén 
a  miniszter a  bíráló bizottság által részére megküldött pályaművek előzetes településképi véleményezése útján 
gyakorolja a jelen alcímben meghatározott jogkörét.
23/L. § Jelen alcím alkalmazásában építési beruházás az új építmény építése, valamint a meglévő építmény külső 
megjelenését – tömegformálását, anyaghasználatát, homlokzati kialakítását – érintő építési tevékenység.”

3. §  A Korm. rendelet a következő 46/D. §-sal egészül ki:
„46/D.  § (1) E rendeletnek az  egyes építési beruházások országkép- és településképvédelmi szempontú 
véleményezésének megvalósítása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról szóló 476/2017. (XII. 28.)  
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.Kr. 4.) megállapított 17/E. alcímét a  Mód.Kr. 4. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő, 17/E. alcím szerinti építési beruházások esetében is alkalmazni kell.
(2) Nem kell alkalmazni az  (1)  bekezdés rendelkezéseit azon építési beruházás esetében, amelyre nézve  
a Mód.Kr. 4. hatálybalépésekor
a) már sor került a kivitelezési dokumentáció elkészítésére vagy
b) már megindult a tervpályázati eljárás.
(3) Az (1)  bekezdés szerinti építési beruházások esetében a  rendelkezésre álló építészeti-műszaki dokumentációt, 
annak hiányában a 23/I. § szerinti vázlattervet kell előzetes településképi vélemény kialakítása céljából megküldeni.”

3. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 25. §-a a következő (3a)–(3d) bekezdéssel egészül 
ki:
„(3a) A  díjazásra vagy megvételre alkalmasnak nyilvánított pályaművet a  bíráló bizottság a  zárójelentés 
elkészítését megelőzően – a  településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a  településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott előzetes településképi 
vélemény kialakítása céljából – a  településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) rendelkezésére bocsátja a Korm. rendelet 23/I. § (6) bekezdésében meghatározott módon.
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(3b) A miniszter előzetes településképi hozzájárulása hiányában a pályaművet a bíráló bizottság a zárójelentésben 
nem ajánlhatja díjazásra, a pályamű megvételre való alkalmasságát nem mondhatja ki.
(3c) Ha a  miniszter a  részére megküldött pályaművek egyikének vonatkozásában sem adja meg az  előzetes 
településképi hozzájárulását, akkor a tervpályázatot a bíráló bizottság eredménytelennek minősíti.
(3d) A (3a)–(3c) bekezdés rendelkezéseit a művészeti tervpályázati eljárás során nem kell alkalmazni.”

4. A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló  
222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.)  
Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § Az 1.  § (2)  bekezdés k)–o)  pontja szerinti előkészítési fázisokhoz biztosított fedezet terhére történő 
pénzügyi teljesítés feltétele a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter – a településfejlesztési 
koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti – országkép- és 
településképvédelmi szempontú előzetes véleményezés során kiadott előzetes településképi hozzájárulásának 
kormányzati felelős szerv általi előzetes beszerzése.”

5. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdésének 6.  pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény 170.  § (1)  bekezdés 30.  pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 32. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű – a  szélerőmű és 
a  szélerőmű park kivételével – a  helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet nélkül 
elhelyezhető
a) kereskedelmi, szolgáltató terület, ipari terület, – temető területét kivéve – különleges terület építési övezetben, 
továbbá
b) közlekedési terület, közműterület, gazdasági erdő terület, általános mezőgazdasági terület övezetben, – temető 
területét, burkolt vagy fásított köztér és sétány területet kivéve – különleges beépítésre nem szánt terület 
övezetben.”
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2. §  Az R1. a következő 115. §-sal egészül ki:
„115.  § (1) E  rendeletnek az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm.  rendelet és a  villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.  23.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: MódR3.) megállapított 
32.  § (3)  bekezdését az  e  rendelet 2012. augusztus 6-án vagy azt megelőzően hatályos településrendezési 
követelményei alapján készült, illetve módosított helyi építési szabályzattal összefüggésben folyamatban lévő 
hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E  rendeletnek a  MódR3. által megállapított 32.  § (3)  bekezdése alkalmazása során, amennyiben az  erőmű 
elhelyezése – településrendezési eszköz módosítása nélkül – gazdasági erdő, illetve általános mezőgazdasági 
terület övezetet érint, legalább az így művelés alól kivett területet a termőföld igénybevételét követő 1 éven belül 
különleges beépítésre nem szánt területbe, illetve övezetbe kell sorolni.”

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

3. §  A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.  23.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. A  382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.  melléklet 3.  pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„

1. a) Termőföldön megvalósuló építmény 
vagy tevékenység esetében,
– az elvi építési és a bontási, valamint 
az előmunkálati jog, az üzemeltetési 
engedélyezési eljárás kivételével,
– az olyan szabadvezeték-engedélyezési 
eljárás kivételével, ahol a létesítendő 
hálózat oszlopain kívül csak a biztonsági 
övezete érinti a termőföldet, továbbá
– azon eljárás kivételével, amelynek tárgyát 
képező építmény megvalósításához vagy 
tevékenység végzéséhez a termőföld más 
célú hasznosítására vonatkozó ingatlanügyi 
hatósági engedély is szükséges és 
az rendelkezésre áll.

A termőföld minőségi védelme.

b) Erdőben megvalósuló vagy 
a megvalósítás során erdőre, az erdő 
talajára, vízháztartására vagy 
mikroklímájára hatást gyakorló módon 
megvalósuló létesítmény esetében, elvi 
építési, használatbavételi és bontási 
engedélyezési eljárás kivételével.

Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.

”
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A Kormány 478/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjának megvalósításával kapcsolatos 
egyes feladatok ellátásáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programja keretében megvalósuló beruházások 
beruházáslebonyolítója és építési műszaki ellenőre, valamint az e rendelet hatálybalépését követően megindítandó 
közbeszerzési eljárások vonatkozásában járulékos közbeszerzési szolgáltatója kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti építési műszaki ellenőri feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c), d), f )–h), j) és k) pontjában, az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében, továbbá az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5.  §-ában foglalt feladatokon túlmenően – az  építésügyi szakmagyakorlásra 
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása 
beletartozik, ami az  építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy 
irányításával kapcsolatos.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Honvédelmi Sportközpontok 
fejlesztése keretében megvalósuló, az  1.  mellékletben felsorolt és megjelölt földrészleteken, illetve ezen 
földrészletekből telekalakítási eljárások befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló 
beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági 
ügyeket.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek az  1.  mellékletben felsorolt beruházások megvalósításához és használatbavételéhez 
szükségesek.

2. §  A Beruházásokkal összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
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3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági 
ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági 
állásfoglalást ad ki.

 (2) A  hatóságnak az  1.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági ügyekben a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben úgy kell egyeztetnie 
a  szakhatósággal, hogy az  egyeztetésre és a  felülvizsgált állásfoglalás kiadására legfeljebb nyolc nap, 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén legfeljebb tizenöt nap áll 
rendelkezésre.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, valamint a  környezetvédelmi és természetvédelmi 
szakhatóság eljárása kivételével – nyolc nap.

 (4) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg, illetve az  előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint 
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.

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

4. § (1) A  Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló, az  1.  mellékletben felsorolt beruházások 
építési műszaki ellenőre, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás-
lebonyolítója kizárólagos joggal a  BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti beruházás-lebonyolítói feladatkörbe az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 43.  § (1)  bekezdés c)–d), f ), g), h), j) és k)  pontjában foglalt feladatokon túlmenően 
– az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, 
illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az  építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, 
ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 7. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

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

7. §  Hatályát veszti a 3. § (1), (3) és (5) bekezdése.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 479/2017. (XII. 28.)  Korm. rendelethez

A Beruházások helyszínei

A

Ingatlan helyrajzi száma

1.
Baja közigazgatási területén fekvő, 

015/32, 015/33, 015/43 és 015/44 helyrajzi számú ingatlanok

2.
Balassagyarmat közigazgatási területén fekvő, 

709/10 helyrajzi számú ingatlan

3.
Berettyóújfalu közigazgatási területén fekvő, 

72/1 helyrajzi számú ingatlan
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4.
Hódmezővásárhely közigazgatási területén fekvő, 

02050/11 helyrajzi számú ingatlan

5.
Kecskemét közigazgatási területén fekvő, 

10208/5 helyrajzi számú ingatlan

6.
Kisvárda közigazgatási területén fekvő, 

0306/52 helyrajzi számú ingatlan

7. Körmend közigazgatási területén fekvő, 0286/52 és 0286/53 helyrajzi számú ingatlanok

8.
Nagykanizsa közigazgatási területén fekvő, 

3795/7 helyrajzi számú ingatlan

9.
Újfehértó közigazgatási területén fekvő, 

0174/24 helyrajzi számú ingatlan

10.
Pécs közigazgatási területén fekvő, 

5291/4 helyrajzi számú ingatlan

11.
Sárospatak közigazgatási területén fekvő, 

4087/13 helyrajzi számú ingatlan

12. Szarvas közigazgatási területén fekvő, 4609 helyrajzi számú ingatlan

13. Szekszárd közigazgatási területén fekvő, 3787, 3786, valamint 3785 helyrajzi számú ingatlanok

14. Székesfehérvár közigazgatási területén fekvő, 3901/2 számú ingatlan

15.
Szigetvár közigazgatási területén fekvő, 

2099/1 és 2099/3 helyrajzi számú ingatlanok

16.
Zalaegerszeg közigazgatási területén fekvő, 

2899/15 helyrajzi számú ingatlan

2. melléklet a 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

 1. általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
 4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 5. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 6. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. hírközlési hatósági eljárások,
 9. környezetvédelmi hatósági eljárások,
10. természetvédelmi hatósági eljárások,
11. útügyi hatósági eljárások,
12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14. földmérési hatósági eljárások,
15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. erdészeti hatósági eljárások,
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20. azok az  1–19.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházások 
megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 480/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
az egyes kormányrendeleteknek a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény 
hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti a  gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 
Korm. rendelet 163. §-a.

2. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

2. §  A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vkr.) 
2. §-a a következő u) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„u) külföldi irat: a  nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény (a  továbbiakban: Nmjtv.) 74.  § 
(1)  bekezdésében említett külföldi eljárásban keletkezett irat vagy az  1393/2007/EK rendelet 4.  cikke szerinti 
jogsegélykérelem vagy az  1393/2007/EK rendelet 15.  cikke szerint előterjesztett kérelem alapján kézbesíteni kért 
irat.”

3. §  A Vkr. a következő VII/B. Fejezettel egészül ki:
„VII/B. FEJEZET
KÜLFÖLDI IRAT KÉZBESÍTÉSE
Általános szabályok
46/J. § (1) A bírósági határozat kézbesítésére vonatkozó rendelkezéseket a külföldi irat kézbesítésére az e Fejezetben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) E Fejezet alkalmazásában
a) kérelmező: a  külföldi irat kézbesítése iránti kérelmet az  1393/2007/EK rendelet 15.  cikke alapján előterjesztő 
természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;
b) címzett: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére 
a külföldi irat kézbesítését kérik az Nmjtv. 74. § (1) bekezdése szerinti vagy az 1393/2007/EK rendelet 4. cikke szerinti 
jogsegélykérelemben vagy az 1393/2007/EK rendelet 15. cikke szerint előterjesztett kérelemben.
(3) A címzett a külföldi irat átvételét a 4. melléklet szerinti átvételi igazolás aláírásával ismeri el.

Az Nmjtv. 74. § (1) bekezdésében említett jogsegélykérelem alapján kézbesítendő külföldi irat 
kézbesítése
46/K.  § (1) A  Kar hivatali szerve a  6.  § (1)  bekezdése alkalmazásával továbbítja a  kézbesítés iránti kérelmet és 
a  kézbesítendő külföldi iratot a  kézbesítési végrehajtónak. Ha a  kézbesítési ügy kiosztásához szükséges adatok 
hiányosak, vagy a  kézbesítési díj befizetéséről szóló igazolás nem került csatolásra, a  Kar hivatali szerve erről 
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tájékoztatja az  igazságügyért felelős minisztert (a  továbbiakban: miniszter), és az  ügy kiosztása iránt csak 
akkor intézkedik, ha a  miniszter közli az  ügy kiosztásához szükséges adatokat, illetve csatolják a  kézbesítési díj 
befizetéséről szóló igazolást.
(2) A kérelemre és annak intézésére a 3–5. §, a 6. § (2)–(4) bekezdése, a 7–9. § és a 11. § nem alkalmazható.
(3) A végrehajtó a külföldi iratot a II. Fejezet alapján eljárva kézbesíti, ennek során a 14. § (2) bekezdését, valamint 
a  31.  § (2) és (3)  bekezdését nem lehet alkalmazni. A  46/H.  § (3), (5) és (6)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy az értesítést az 5. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével kell elkészíteni.
(4) A  végrehajtó a  kézbesítéskor a  címzettet tájékoztatja az  Nmjtv. 75.  § (2)  bekezdésében foglaltakról, ha 
e rendelkezés alkalmazásának helye van.
(5) Ha a  miniszter tájékoztatása szerint a  jogsegélykérelem előterjesztésére alkalmazandó nemzetközi egyezmény 
alapján a  jogsegélykérelemben megjelölt cím hiányossága vagy pontatlansága esetén lakcímkutatást kell végezni, 
a végrehajtó a 37. § (1) bekezdés a) pontja, valamint (2) és (3) bekezdése szerinti intézkedéseket teszi meg.
46/L. § (1) A kézbesítés eredményes
a) ha a címzett vagy a helyettes átvevő a külföldi iratot átvette, vagy ha annak átvételét a címzett – a (2) bekezdés 
a) pontja szerinti eset kivételével – megtagadta, vagy
b) a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti eset kivételével a  34.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt esetben a  második 
helyszíni eljárás napjától számított 5. munkanapon.
(2) A kézbesítés eredménytelen
a) ha a címzett az Nmjtv. 75. § (2) bekezdése alapján a külföldi irat magyar nyelvű fordításának hiánya miatt tagadta 
meg az átvett irat elfogadását,
b) a 34. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a külföldi irat átvételét a címzett az Nmjtv. 75. § (2) bekezdése 
alapján a külföldi irat magyar nyelvű fordításának hiánya miatt megtagadhatta volna, vagy
c) a 34. § (2) bekezdés b)–e) pontja szerinti esetekben.
(3) A  végrehajtó a  kézbesítés eredményét igazoló iratok megküldésével tájékoztatja a  minisztert a  kézbesítés 
eredményéről.

Az 1393/2007/EK rendelet 4. cikke szerinti jogsegélykérelem alapján kézbesítendő külföldi irat 
kézbesítése
46/M.  § (1) A  46/K.  § (1)–(3)  bekezdését kell alkalmazni azzal az  eltéréssel, hogy a  kézbesítési ügy kiosztásához 
szükséges adatok hiányosságáról vagy a  kézbesítési díj befizetéséről szóló igazolás csatolásának elmulasztásáról 
az 1393/2007/EK rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti áttevő intézményt kell tájékoztatni.
(2) A  végrehajtó a  kézbesítendő irathoz csatolja az  1393/2007/EK rendelet II.  melléklete szerinti nyomtatványt, és 
a kézbesítéskor a címzettet tájékoztatja az abban foglaltakról.
(3) Ha a kézbesítendő iratból két példány került megküldésre, az egyik példányt a végrehajtó magánál tartja.
(4) Az 1393/2007/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatást a végrehajtó küldi meg az áttevő 
intézménynek.
46/N. § (1) A kézbesítés eredményes
a) ha a címzett vagy a helyettes átvevő a külföldi iratot átvette, vagy ha annak átvételét a címzett – a (2) bekezdés 
a) pontja szerinti eset kivételével – megtagadta, vagy
b) a 34. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a második helyszíni eljárás napjától számított 5. munkanapon.
(2) A kézbesítés eredménytelen
a) ha a címzett az 1393/2007/EK rendelet 8. cikke alapján az abban megjelölt határidőn belül a külföldi irat nyelve 
miatt tagadta meg az irat átvételét, vagy
b) a 34. § (2) bekezdés b)–e) pontja szerinti esetekben.
(3) A  kézbesítés eredményéről a  végrehajtó kiállítja az  1393/2007/EK rendelet 10.  cikk (1)  bekezdése szerinti 
igazolást, és közvetlenül küldi meg az  áttevő intézménynek, csatolva a  kézbesítendő külföldi iratnak az  46/M.  § 
(4) bekezdése alapján magánál tartott másodpéldányát.

Az 1393/2007/EK rendelet 15. cikke szerint előterjesztett kérelem alapján kézbesítendő külföldi irat 
kézbesítése
46/O.  § (1) Az  1393/2007/EK rendelet 15.  cikke alapján előterjesztett kérelmeket a  3.  §-ban foglaltak szerint kell 
előterjeszteni. A kérelem előterjesztésére a 4. § első mondata nem alkalmazható.
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(2) A kérelemnek az 5. § (1) bekezdés a) és c–e) pontjában foglalt adatok mellett a kézbesítési címet, a kézbesítendő 
külföldi iratot kibocsátó külföldi bíróság vagy hatóság nevét, a  külföldi irat számát és jellegének megjelölését, 
továbbá a külföldi irat mellékleteinek számát és jellegük megjelölését kell tartalmaznia.
(3) Ha a kérelem nem tartozik az 1393/2007/EK rendelet hatálya alá, a Kar hivatali szerve a kérelmet – a kézbesítési 
díjnak a  díj visszaküldésének költségével, illetve a  postaköltséggel csökkentett összegével, valamint a  csatolt 
iratokkal együtt – visszaküldi a  kérelmezőnek, és egyúttal tájékoztatja őt a  visszaküldés okáról. Ha az  1393/2007/EK  
rendelet hatálya alá nem tartozó kérelem a  kézbesítési díj befizetéséről szóló igazolást nem tartalmazza, a  Kar 
hivatali szerve ezt feljegyzi a kérelemre, az további ügyintézést nem igényel.
(4) A  kérelem teljesítése megtagadásának a  6.  § (4)  bekezdés b)  pontjának első fordulata, továbbá c)–d) és 
f )–g) pontja alapján van helye.
(5) Az e § alá tartozó kérelem intézésére a 8–9. § és a 11. § nem alkalmazható.
(6) A 46/K. § (1) és (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kézbesítési ügy kiosztásához szükséges 
adatok hiányosságáról vagy a kézbesítési díj befizetéséről szóló igazolás csatolásának elmulasztásáról a kérelmezőt 
kell tájékoztatni.
(7) A  kézbesítés eredményére a  46/N.  § (1) és (2)  bekezdését alkalmazni kell. A  kézbesítés eredményét igazoló 
iratokat a kérelmezőnek kell megküldeni nyolc napon belül.”

4. §  A Vkr. a következő 50. §-sal egészül ki:
„50. § E rendelet VII/B. Fejezete a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli 
iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg.”

5. §  A Vkr.
a) az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel és
b) a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel
egészül ki.

3. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 480/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

 ................................................................................................................................................................................... önálló bírósági végrehajtó
 .......................................................................................................................................................................................................  irodájának címe
............................................................................................................... telefonszám ........................................................................... ügyszám

ÁTVÉTELI IGAZOLÁS
külföldi irat végrehajtói kézbesítés során történő átvételéről

 I.  A külföldi irat adatai
a külföldi bíróság, hatóság megjelölése:  ........................................................................................................................................................
a külföldi okirat száma:  .........................................................................................................................................................................................
a külföldi okirat jellege:  ........................................................................................................................................................................................
a külföldi irathoz csatolt mellékletek száma:  ................................................................................................................................................
a külföldi irathoz csatolt mellékletek jellege:  ...............................................................................................................................................
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 II.  A címzett adatai
név:  ..............................................................................................................................................................................................................................
cím (jogsegélykérelem szerint):  ........................................................................................................................................................................
kézbesítés helye:  .....................................................................................................................................................................................................

 III.  Kézbesítés a címzett részére
Az I. pont szerinti iratot és annak I. pont szerinti mellékleteit átvettem.
dátum: ..................................................................... aláírás:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
az átvevő neve (14 év alatti, gondnokság alatt lévő, vagy nem természetes személy címzett esetében):
 ........................................................................................................................................................................................................................................
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................

 IV.  Kézbesítés helyettes átvevő részére
Az I.  pont szerinti iratot és annak I.  pont szerinti mellékleteit átvettem. Kijelentem, hogy a  címzettel perben nem 
állok, és az általam átvett iratot és mellékleteit a címzett részére átadom.
helyettes átvevő neve:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
helyettes átvevő címe:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
dátum: ................................................ aláírás:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
hozzátartozói, egyéb kapcsolata a címzettel:
 ........................................................................................................................................................................................................................................

 V.  A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata:
....................................................................... P. H.”

2. melléklet a 480/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

 ................................................................................................................................................................................... önálló bírósági végrehajtó
 .......................................................................................................................................................................................................  irodájának címe
...................................................................................................... telefonszám .................................................................................... ügyszám

ÉRTESÍTÉS
külföldi irat végrehajtói kézbesítésének megkísérléséről

A külföldi iratot ................................................ (dátum) ............................. órakor megkíséreltem kézbesíteni a  címzett 
számára. A címzett a külföldi iratot a III. pontban foglaltak szerint veheti át.

 I.  A címzett adatai
név:  ..............................................................................................................................................................................................................................
cím:  ..............................................................................................................................................................................................................................

 II.  A külföldi irat adatai
A külföldi bíróság, hatóság megjelölése:  .......................................................................................................................................................
A külföldi okirat száma:  ........................................................................................................................................................................................
A külföldi okirat jellege: ........................................................................................................................................................................................
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 III.  A külföldi irat átvételének módja
 .....................................................................................................................................................................................................  (az átvétel helye)
 ...............................................................................................................................................................................................  (ügyfélfogadási idő)
 ............................................................................................................................................................................................ (az átvétel határideje)

Az átvételhez a  címzettnek jelen értesítést és a  következő érvényes okiratok valamelyikét kell bemutatnia: 
személyazonosító igazolvány (annak igénylését igazoló hatósági okirat), katonai igazolvány, tartózkodási engedély, 
letelepedési engedély, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, útlevél, 2001. január 1-jét követően kiadott 
vezetői engedély (jogosítvány), jogszabály által rendszeresített, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány. 
Ha a címzett szervezet, annak vezetője, képviselője vagy a szervezet meghatalmazottja veheti át az iratot.

 IV.  A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata:
................................................................... P. H.

 V.  Tájékoztatás1

1.  Ezen értesítés szerint a  kézbesítési végrehajtó a  címzett számára nemzetközi jogsegélykérelem alapján 
megküldött külföldi bírósági vagy hatósági iratot kísérelt meg kézbesíteni. A  címzett a  külföldi iratot 
az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában. Ha az értesítésben megjelölt 
határidőben a címzett nem veszi át a külföldi iratot, a határidő lejártát követően újabb helyszíni eljárásra kerül 
sor.

2.  Ezen értesítés szerint a  kézbesítési végrehajtó a  címzett számára nemzetközi jogsegélykérelem alapján 
megküldött külföldi bírósági vagy hatósági iratot kísérelt meg második alkalommal kézbesíteni. 
A  címzett a  külföldi iratot az  értesítésben foglaltak szerint veheti át a  kézbesítési végrehajtó irodájában. 
Ha az  értesítésben megjelölt határidőben a  címzett nem veszi át a  külföldi iratot, az  a  második kézbesítési 
kísérlet napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősül.

3.  Ezen értesítés szerint a  kézbesítési végrehajtó a  címzett számára nemzetközi jogsegélykérelem alapján 
megküldött külföldi bírósági vagy hatósági iratot kísérelt meg második alkalommal kézbesíteni. A  címzett 
a  külföldi iratot az  értesítésben foglaltak szerint veheti át a  kézbesítési végrehajtó irodájában. Ha 
az értesítésben megjelölt határidőben a címzett nem veszi át a külföldi iratot, a kézbesítés eredménytelennek 
minősül.”

1 A megfelelő aláhúzandó.

A Kormány 481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő 
módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 11. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 4. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 16. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában,
a 8. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. pontjában,
a 9. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 19. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:
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1. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és 
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

1. §  A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a  központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében az „az egyszerű” szövegrész helyébe az „a” szöveg lép.

2. A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és 
fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló  
46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2. §  A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer 
beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
a) 3.  § (6)  bekezdésében a  „2015. évi CXLIII. törvényben (a  továbbiakban: Kbt.) foglaltaknak megfelelően 

a központi beszerző szervezet honlapján kell közzétenni” szövegrész helyébe a „2015. évi CXLIII. törvényben 
(a továbbiakban: Kbt.) és végrehajtási rendeleteiben foglaltaknak megfelelően, valamint a központi beszerző 
szervezet honlapján is közzé kell tenni” szöveg;

b) 7.  § (1)  bekezdésében az  „az e  rendeletben, valamint a” szövegrész helyébe az  „az e  rendeletben, 
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben, valamint a” szöveg

lép.

3. A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

3. §  A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a  kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény” szöveg lép.

4. A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló  
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról

4. §  A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.)  
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében a „megfelelő alkalmazásával kell megadni” szövegrész helyébe a „megfelelő, 
vagy amennyiben az  ajánlatkérő az  elektronikus kommunikáció alkalmazása mellett dönt, az  elektronikus 
közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak alkalmazásával kell megadni” szöveg lép.

5. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának 
Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról

5. §  A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési 
Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Hatóság hivatalból indított eljárását – a  jogsértés tudomásra jutásától számított 90 napon belül – a  Kbt. 
152.  § (1)  bekezdésében meghatározott szervezetek vagy személyek erre irányuló kérelem benyújtásával 
kezdeményezhetik. A  kérelem kizárólag a  Hatóságnál terjeszthető elő. A  Hatóság elnöke által kezdeményezett 
eljárás esetében kérelem benyújtására nincs szükség.”

6. §  Az R1.
a) 1. § (1) bekezdésében az „(1) bekezdése” szövegrész helyébe az „1. pontja” szöveg;
b) 1. § (2) bekezdésében a „jogerős bírósági vagy hatósági határozattal” szövegrész helyébe a „jogerős bírósági 

vagy végleges hatósági határozattal” szöveg;
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c) 3.  § (1)  bekezdésében az  „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)” szöveg;

d) 5. § (3) bekezdésében az „a Ket. 35. § (1)” szövegrész helyébe az „az Ákr. 36. § (1)” szöveg;
e) 7. § (1) bekezdésében az „a Ket. 42. § (1) és (3)” szövegrész helyébe az „az Ákr. 22. § és 23. § (1)” szöveg;
f ) 7.  § (3)  bekezdésében az „a Ket. 42.  § (1), illetve (3)” szövegrész helyébe az „az Ákr. 22.  §, illetve 23.  § (1)” 

szöveg;
g) 8.  § (2)  bekezdésében az „a Közbeszerzési Adatbázisból, valamint” szövegrész helyébe az „a Közbeszerzési 

Adatbázisból, a  Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerből, 
a Hatóság által működtetett szerződés-nyilvántartási rendszerből, valamint” szöveg;

h) 10. § (2) bekezdésében az „– a Ket. 39. § (3) bekezdésében foglaltakon túl –” szövegrész helyébe az „– az Ákr. 
78. § (2) bekezdésében foglaltakon túl –” szöveg

lép.

7. §  Hatályát veszti az R1.
a) 3. § (1) bekezdésében az „– e kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában –” szövegrész,
b) 3. § (2) bekezdése, valamint
c) 11. § (2) bekezdése.

6. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

8. § (1) A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 8. § (4) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  pályamű benyújtásához fizikai modell benyújtása is szükséges, az  azt tartalmazó csomagot titkosságot 
sértő módon megjelölni nem lehet.”

 (2) Az R2. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A dokumentáció mellékleteinek tartalmaznia kell különösen:
a) építészeti-műszaki tervek esetén a  tervezési terület alaptérképét, helyszínrajzát, szükség esetén geodéziai 
adatokat;
b) a  tervpályázati feladat megismeréséhez és a  pályamű elkészítéséhez szükséges térképeket, vizsgálatokat, tervi 
előzményeket, fényképeket;
c) a  pályázók adatainak és a  díjazás vagy megvétel szerzők közötti százalékos arányának feltüntetésére szolgáló 
kitöltendő adatlapot, ha ezen adatokat az ajánlatkérő a pályaműhöz csatoltan kéri benyújtani, valamint
d) a részben elektronikusan benyújtott pályaművek esetében a címzéslapot.”

 (3) Az R2. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  tervpályázati eljárásban való részvétel iránt érdeklődő, illetve az  ajánlatkérő által a  tervpályázaton való 
indulásra felkért személyek és szervezetek a dokumentációban megadott határidőn belül a  titkosság feltételeinek 
betartásával – a  tervpályázati feladattal kapcsolatban kérdéssel fordulhatnak az  ajánlatkérőhöz. Az  írásbeli 
kapcsolattartásra a  Kbt. 41.  § (2)  bekezdése, valamint az  elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletben foglaltak irányadóak.”

 (4) Az R2. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) Részben elektronikusan benyújtott pályaművek esetében a pályamű nem elektronikusan benyújtott része 
a  dokumentációban szereplő címzéslap felhasználásával, kizárólag postai vagy futár szolgáltatás igénybevételével 
nyújtható be.
(2) A pályamű benyújtás időpontjának a részben elektronikusan benyújtott pályaművek esetén azt az időpontot kell 
tekinteni, amikor a pályamű teljes egészében – elektronikusan és postai- vagy futárszolgáltatás útján is – beérkezett.
(3) Az  ajánlatkérő a  benyújtott pályaművek átvételéről jegyzőkönyvet készít. Az  átvételi jegyzőkönyv tartalmazza 
az átvétel időpontját, valamint az azonosításhoz szükséges adatokat.”

 (5) Az R2. 24. § (2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(2) A  határidőben elektronikusan benyújtott pályaművek bontására az  elektronikus közbeszerzés részletes 
szabályairól szóló kormányrendelet az ajánlatok bontására vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandóak. 
A  határidőben részben elektronikusan benyújtott pályaművek nem elektronikusan benyújtott részét 
a  bírálóbizottság legalább három tagjának jelenlétében kell felbontani. A  pályaművek valamennyi munkarészét 
bírálati sorszámmal kell ellátni.”
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9. §  Az R2.
a) 19.  § (1)  bekezdésében a  „közzétételére a  külön jogszabályban” szövegrész helyébe a  „közzétételére 

az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben” szöveg;
b) 21. § (5) bekezdésében a „kézhez kaphassa” szövegrész helyébe „megkaphassa” szöveg;
c) 21.  § (6)  bekezdésében az „a dokumentációt a  válaszadás időpontjáig átvették vagy azokat az  ajánlatkérő 

rendelkezésükre bocsátotta” szövegrész helyébe az  „a tervpályázati eljárásban való részvétel iránt 
érdeklődtek, illetve akiket az ajánlatkérő a tervpályázaton való indulásra felkért” szöveg;

d) 21. § (8) bekezdésében a „tervpályázati dokumentációt átvevő” szövegrész helyébe „a tervpályázati eljárásban 
való részvétel iránt érdeklődőket, illetve az ajánlatkérő által a tervpályázaton való indulásra felkért” szöveg;

e) 27.  § (2)  bekezdésében az „a dokumentációt átvették” szövegrész helyébe a „tervpályázati eljárásban való 
részvétel iránt érdeklődtek, illetve akiket az ajánlatkérő a tervpályázaton való indulásra felkért” szöveg;

f ) 32.  § (5)  bekezdésében a „postán vagy közvetlenül át kell adni” szövegrész helyébe a „meg kell küldeni” 
szöveg

lép.

7. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló  
320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

10. §  A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3.  § 
(6)  bekezdésében az  „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi  
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény” szöveg lép.

8. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint 
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról

11. §  A közbeszerzési eljárásokban az  alkalmasság és a  kizáró okok igazolásának, valamint a  közbeszerzési műszaki 
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a a következő 
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  kizáró okokra és az  alkalmassági követelményekre vonatkozóan a  közbeszerzés megkezdését megelőzően 
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az  igazolásokban foglalt tény, illetve 
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó 
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.”

12. §  Az R3. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben az  egységes európai közbeszerzési dokumentumot az  ajánlatkérő a  Miniszterelnökség által 
üzemeltetett, egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikus űrlapként bocsátja a  gazdasági 
szereplők rendelkezésére, a  közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a  nyilatkozatot 
az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.”

9. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 
217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

13. § (1) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017.  
(VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  képző szervezetek az  1.  melléklet szerinti adatok megadásával kezdeményezhetik az  egyes képzések 
közbeszerzési szakmai képzésként történő elismerését a közbeszerzésekért felelős miniszternél.
(2b) A képző szervezet az elismert képzésen való részvételről szóló igazolást a (2) bekezdés szerinti tájékoztatóban 
szereplő igazolásminta szerint adja ki.
(2c) A képző szervezet az elismert képzéseken a résztevőkről jelenléti ívet vezet és azt a képzést követő 10 napon 
belül megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszternek.”
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 (2) Az R4. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  képzés elismerési kérelem benyújtásához kapcsolódó tájékoztatást, valamint az  elismerés 
szempontrendszerét a közbeszerzésekért felelős miniszter minden év január 31. napjáig a honlapján közzéteszi.”

14. §  Az R4. 2. § (4) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény” szöveg lép.

15. §  Az R4. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

10. Záró rendelkezések

16. §  Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

17. §  E rendelet
a) 2. alcíme a  közbeszerzésről és a  2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
b) 4. alcíme a  koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek, a  közbeszerzésről és a  2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 
26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és a  vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a  2004/17/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

c) 6. alcíme a  közbeszerzésről és a  2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és a  vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a  2004/17/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

d) 8. alcíme a  koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek, közbeszerzésről és a  2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 
26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a  vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a  2004/17/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez

A képzés elismerési kérelem minimális tartalma

  1. A képző intézmény neve, elérhetőségei, képviselője
  2. A képzési program neve, célja, időpontja, helyszíne
  3. A képzési program során megszerezhető kompetenciák
  4. Tervezett képzési idő
  5. A programba való bekapcsolódás feltételei
  6. A programban való részvétellel kapcsolatos információk
  7. A képzés formájára vonatkozó információk
  8. A képzés tematikájának, valamint a  képzés azon részének bemutatása, amely a  mindenkor hatályos 

közbeszerzési törvényben foglalt alapismereteken túlmutató, a  felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadóktól elvárt emelt szintű szakmai ismereteket közvetít

  9. Maximális csoportlétszám
10.  A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása
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11.  A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei
12.  A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek
13.  A képzési programban résztvevő oktatók névsora
14.  Mellékletek

a) A képzésben részt vevő oktatók szakmai önéletrajza
b) Az oktatók önéletrajzában szereplő személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás, 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 
(1) bekezdése alapján”

A Kormány 482/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében 
megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 
396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § 19–25. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15c. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  2014–2020 programozási időszakban az  európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló 
transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) 
Korm.  rendelet [a  továbbiakban: 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet] 1.  § (1)  bekezdése a  következő 6a.  ponttal 
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„6a. DTP eMS rendszer: a  2014–2020 programozási időszakban a  Duna Transznacionális Program által működtetett 
elektronikus monitoring és információs rendszer,”

 (2) A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 9a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„9a. felhívás: a  támogatást igénylők számára elkészített, a  pályázatok benyújtásához szükséges információkat 
tartalmazó dokumentumcsomag,”

 (3) A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 10a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„10a. hazai TA kedvezményezett: a TA projekt megvalósításának egészéért felelősséget viselő, annak vonatkozásában 
uniós támogatásban részesülő hazai fél,”

 (4) A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 16a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„16a. IMIR 2014–2020 rendszer: a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés 
keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok tagállami hatáskörbe 
rendelt, nem programszintű feladatainak végrehajtását támogató elektronikus monitoring és információs rendszer,”

2. §  A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A hazai kedvezményezett – ha nem ért egyet a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által kiállított 
hitelesítési nyilatkozat tartalmával – a  hitelesítési nyilatkozat kézhezvételétől számított öt munkanapon belül 
panasszal élhet a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet felé.
(2) A  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a  panaszt – annak tárgyában kialakított álláspontjával együtt – 
öt munkanapon belül megküldi a nemzeti hatóság részére.
(3) A  nemzeti hatóság megvizsgálja a  panaszt, és annak kézhezvételét követő tizenöt munkanapon belül 
tájékoztatja az érintetteket a vizsgálat eredményéről.”
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3. § (1) A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 13. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vezetője szabálytalansági vizsgálat mellőzésével állapíthat meg 
szabálytalanságot, és rendelhet el az e rendelet szerinti jogkövetkezményt, ha)
„d) az  Európai Bizottság, az  audit hatóság, az  audit csoport hazai tagja vagy bármely, ellenőrzést végző szervezet 
szabálytalanságot állapít meg és a szabálytalanság megállapításával a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet is 
egyetért,”

 (2) A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 13. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vezetője szabálytalansági vizsgálat mellőzésével állapíthat meg 
szabálytalanságot, és rendelhet el az e rendelet szerinti jogkövetkezményt, ha)
„f ) a szabálytalanság oka kizárólag számítási hiba.”

4. §  A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  hazai kedvezményezett vagy a  hazai TA kedvezményezett a  pénzügyi korrekcióval érintett összeget nem 
használhatja fel, arra további költségelszámolás nem nyújtható be.”

5. §  A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  jogorvoslati kérelmet a  szabálytalansági döntés közlésétől számított tíz napon belül, írásban, az  indokok 
megjelölésével kell benyújtani a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére. A  szabálytalansági döntés 
közlésének napja az a nap, amelyen az – hivatalos iratként – kézbesítésre került.”

6. §  A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet megállapítja, hogy a szabálytalansági döntés jogszabályt sért, 
az uniós támogatási szerződésbe, illetve a felhívásba ütközik, vagy a visszakövetelést elrendelő döntésben számítási 
hiba van, a szabálytalansági döntést visszavonja, illetve annak számítási hibáját javítja.
(2) Ha a  szabálytalansági döntés visszavonása esetén a  szabálytalansági gyanú továbbra is fennáll, a  hitelesítési 
tevékenységre kijelölt szervezet annak kivizsgálására új szabálytalansági vizsgálatot folytat le a  12–19.  § 
rendelkezéseinek figyelembevételével.”

7. §  A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nemzeti hatóság a jogorvoslati kérelem tárgyában a következő döntéseket hozhatja:)
„b) a  szabálytalansági döntést megsemmisíti annak jogsértő volta esetén, illetve ha megállapítást nyer, hogy 
a szabálytalanság jogszabályban meghatározott feltételei – jogsértés, illetve az ennek következtében bekövetkező 
pénzügyi érdeksérelem – nem állnak fenn, vagy”

8. §  A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a  megállapított szabálytalanságokról – ha az  1303/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 122.  cikk (2)  bekezdése alapján szükséges – az  1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a Kohéziós 
Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó 
különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 8-i 2015/1970/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet 3. cikkében részletezett tartalommal jelentést küld a nemzeti hatóság, az adott együttműködési 
program irányító hatósága és – a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti program esetén – az igazoló hatóság részére.”

9. §  A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„46.  § (1) Az  irányító hatóság és közös titkárság, az  igazoló hatóság és a  hitelesítési tevékenységre kijelölt 
szervezet a  szerződéskötés, a  pénzügyi lebonyolítás, valamint ezen folyamatok adatainak a  DTP eMS rendszerben 
–  a  rendelkezésre álló funkcionalitás függvényében – történő rögzítése, illetve az  elektronikus monitoring és 
információs rendszeren kívüli tevékenység során köteles biztosítani a négy szem elvének érvényesülését.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szervezetek az  általuk az  európai uniós támogatások vonatkozásában 
lefolytatott belső ellenőrzések lezárt ellenőrzési jelentéseit, valamint a  jelentések alapján készített intézkedési 
terveket az ellenőrzés lefolytatását követően haladéktalanul megküldik az igazoló hatóság részére.”
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10. §  A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56.  § (1) A  Duna Transznacionális Program végrehajtásában érintett szervezet köteles a  DTP eMS rendszert 
használni a  végrehajtási, ellenőrzési, monitoring, hitelesítési és program szintű szabálytalanságkezelési feladata 
ellátása során.
(2) A  Duna Transznacionális Program, az  Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program és 
az  INTERREG EUROPE interregionális együttműködési program végrehajtásában érintett szervezet köteles az  IMIR 
2014–2020 rendszert használni a  hazai társfinanszírozási és megelőlegezési szerződések és kifizetések, valamint 
a nemzeti szintű szabálytalanságok kezelésére.”

11. §  A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  DTP eMS rendszer, illetve az  IMIR 2014–2020 rendszer moduljainak alkalmazása egyes, általuk kezelt 
feladatok ellátását nem biztosítja, az  adott modulban el nem végezhető feladatok, kifizetések rendezése 
dokumentálását az  érintett szervezet működési kézikönyvében részletezett módon kell biztosítani. Az  érintett 
modulok elérhetővé válását követően, haladéktalanul gondoskodni kell az adatok teljes körű utólagos rögzítéséről.”

12. §  A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. § A DTP eMS rendszerben létrehozott dokumentumok hiteles elektronikus közokiratnak minősülnek.”

13. §  A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet
 1. 1. § (1) bekezdés 9. pontjában a „projektek” szövegrész helyébe a „projektek program szintű” szöveg,
 2. 1.  § (1)  bekezdés 10.  pontjában a „vezető kedvezményezettel” szövegrész helyébe a „projektben részt vevő 

kedvezményezettek által” szöveg, a „fél” szövegrész helyébe a „hazai fél vagy hazai székhelyű európai területi 
társulás” szöveg,

 3. 2/A. § nyitó szövegrészében az „a tagállami hatáskörbe rendelt, nem programszintű feladatok végrehajtását 
támogató elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „az IMIR 2014–2020” szöveg,

 4. 5.  § (2)  bekezdésében a „befejezése és a  hazai kedvezményezett által benyújtott záró jelentés elfogadása 
között” szövegrész helyébe a „megvalósítási ideje alatt” szöveg,

 5. 5. § (3) bekezdésében a „legalább egy” szövegrész helyébe a „legalább további egy” szöveg,
 6. 10.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe 

az „IMIR 2014–2020” szöveg,
 7. 12.  § (3)  bekezdésében a „Döntőbizottság vagy más hatóság” szövegrész helyébe a „Döntőbizottság, más 

hatóság vagy bíróság” szöveg, a „hatóság határozatának meghozataláig” szövegrész helyébe a „hatóság vagy 
bíróság döntésének közléséig” szöveg,

 8. 14. § (1) bekezdésében az „elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „IMIR 2014–2020” 
szöveg,

 9. 14.  § (2)  bekezdésében a  „tájékoztatja” szövegrész helyébe az  „írásban tájékoztatja a  hazai 
kedvezményezettet, továbbá elektronikus formában értesíti” szöveg,

10. 16.  § (1)  bekezdésében a „szabálytalanság-vizsgálati jelentés – hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet 
vezetője általi – jóváhagyásának” szövegrész helyébe a  „szabálytalansági vizsgálatot lezáró döntés 
meghozatalának” szöveg,

11. 16.  § (3)  bekezdésében a  „hazai kedvezményezettre” szövegrész helyébe a  „hazai kedvezményezettre 
vagy a  hazai TA kedvezményezettre” szöveg, a  „hazai kedvezményezettet” szövegrész helyébe a  „hazai 
kedvezményezettet vagy a hazai TA kedvezményezettet” szöveg,

12. 16.  § (4)  bekezdésében az „értesíti” szövegrész helyébe az „írásban tájékoztatja a  hazai kedvezményezettet, 
továbbá elektronikus formában értesíti” szöveg,

13. 22.  § (3)  bekezdésében az „és a  közbeszerzési” szövegrész helyébe az „és – ha releváns – a  közbeszerzési” 
szöveg, a „tájékoztatással” szövegrész helyébe a „tájékoztatásával” szöveg,

14. 24. § (5) bekezdésében a „kérdés jogerős eldöntéséig vagy elbírálásáig” szövegrész helyébe a „hatóság vagy 
bíróság döntésének közléséig” szöveg,

15. 24.  § (6)  bekezdésében a  „hatóságnál” szövegrész helyébe a  „Közbeszerzési Döntőbizottságnál, más 
hatóságnál” szöveg,

16. 25.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „merül” szövegrész helyébe a „merült” szöveg, a „kérelem kiegészítése” 
szövegrész helyébe az „eljárás” szöveg,

17. 25. § (4) bekezdésében a „megindításától” szövegrész helyébe a „jogorvoslati kérelem beérkezésétől” szöveg,
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18. 27.  §-ában a „szervezet a  szabálytalanság” szövegrész helyébe a „szervezet a  26.  § (1)  bekezdése szerinti 
jelentéstételi kötelezettség alá eső szabálytalanság” szöveg,

19. 31.  § (2)  bekezdésében az „elektronikus monitoring és információs rendszerben kell kiállítani” szövegrész 
helyébe az  „igazoló hatóság állítja ki” szöveg, az  „elektronikus formában kell átadni” szövegrész helyébe 
az „át kell adni” szöveg,

20. 31.  § (3)  bekezdésében az  „adatait a  kézhezvételét követő három napon belül rögzíti az  elektronikus 
monitoring és információs rendszerben” szövegrész helyébe az „adatairól nyilvántartást vezet” szöveg,

21. 32.  § (1)  bekezdésében az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „a DTP eMS” 
szöveg,

22. 32.  § (2)  bekezdésében az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „a DTP eMS” 
szöveg,

23. 36.  § (2)  bekezdésében az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „a DTP eMS” 
szöveg,

24. 37.  § (1)  bekezdésében az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „a DTP eMS” 
szöveg,

25. 37.  § (2)  bekezdésében az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „a DTP eMS” 
szöveg,

26. 50.  § (2)  bekezdésében az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „a DTP eMS” 
szöveg,

27. 25. alcím címében a „rendszerre” szövegrész helyébe a „rendszerekre” szöveg,
28. 57.  § (2)  bekezdésében az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „a DTP eMS 

rendszer, illetve az IMIR 2014–2020” szöveg,
29. 57.  § (3)  bekezdésében az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „a DTP eMS 

rendszeren, illetve az IMIR 2014–2020” szöveg,
30. 57. § (4) bekezdésében az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrészek helyébe az „a DTP eMS” 

szöveg,
31. 59.  §-ában a „bocsátott elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe a „bocsátott DTP eMS” 

szöveg, az „az elektronikus monitoring és információs” szövegrész helyébe az „a DTP eMS” szöveg
lép.

14. §  Hatályát veszti a 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet
a) 5. § (6) bekezdés f ) pontjában az „uniós” szövegrész,
b) 9. § (2) bekezdése,
c) 21. §-a,
d) 23. § (1) bekezdés c) pontja,
e) 27. §-ában a „vagy a 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást” szövegrész,
f ) 32. § (3) bekezdésében az „a (2) bekezdés szerinti” szövegrész és az „elektronikus” szövegrész,
g) 42. § (1) bekezdés b) pontja,
h) 42. § (2) bekezdése,
i) 43. §-a.

15. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30.  § (11)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 
35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § (1) Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az európai uniós állami támogatási szabályokban 
euróban meghatározott összeg alkalmazása céljából a  támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál 
a támogatás odaítélése napjának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.
(2) A  közzétételi kötelezettség teljesítése során az  (1)  bekezdés szerint megállapított támogatástartalom forintról 
euróra történő átszámításánál a támogatás odaítélésének napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett 
hivatalos árfolyamot kell alkalmazni.”

2. § (1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
b) 5. melléklete helyébe a 3. melléklet
lép.

3. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdés a) pontjában az „a tagok” szövegrész helyébe az „ahol a tagok” 
szöveg lép.

4. §  Hatályát veszti a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
a) 5. § (2) bekezdése,
b) 18. § (3) bekezdés b) pontja.

2. A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) 
Korm. rendelet] 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„a) – a 46., 47. és 50. alcím szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely a támogatás odaítélésekor 
még nem tett eleget valamennyi, az  Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, 
Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,”

6. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. § (1) Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) azon 
tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, még nem osztott 
fel nyereséget, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át és – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – nem 
összefonódás útján jött létre. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az  ötéves periódus 
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kezdete a  gazdasági tevékenység megkezdésének az  időpontja vagy a  gazdasági tevékenységre vonatkozó 
adófizetés kezdő időpontja.
(2) Támogatás nyújtható azon összefonódás útján létrejött, az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételeknek 
egyébként megfelelő vállalkozás részére is, amely esetében az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás 
bejegyzésétől számított öt év még nem telt el.”

7. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  támogatás összege tanácsadásonként nem haladhatja meg az  1500 eurónak megfelelő forintösszeget. 
Csoportos szaktanácsadás esetén szaktanácsadónként évente legfeljebb 6000 eurónak megfelelő forintösszeg 
támogatás igényelhető.”

8. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/F. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  támogatási összeg – az  európai innovációs partnerség keretében nyújtott támogatás kivételével – 
egységköltség alapján kerül meghatározásra. Az  európai innovációs partnerség keretében nyújtott támogatás 
esetén az egyedi költségvetés alapján igazolt költségek kerülnek elszámolásra.”

9. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/G. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (3)  bekezdés szerinti elszámolható költség vonatkozásában a  támogatási összeg – az  európai innovációs 
partnerség keretében nyújtott támogatás kivételével – egységköltség alapján kerül meghatározásra. Az  európai 
innovációs partnerség keretében nyújtott támogatás esetén az  egyedi költségvetés alapján igazolt költségek 
kerülnek elszámolásra.”

10. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/H. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  támogatási összeg – az  európai innovációs partnerség keretében nyújtott támogatás kivételével – 
egységköltség alapján kerül meghatározásra. Az  európai innovációs partnerség keretében nyújtott támogatás 
esetén az egyedi költségvetés alapján igazolt költségek kerülnek elszámolásra.”

3. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól 
szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. 
(XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet] 2.  § (1)  bekezdése a  következő 
5a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„5a. áttelepítés: ha
a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a  kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó 
azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén 
található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található 
azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben 
ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a  kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás 
valamely az  EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében 
munkahelyek szűnnek meg,”

12. §  A 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nem ítélhető meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság 
által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló 
visszafizetési kötelezettségének,
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére az  induló vállalkozásnak nyújtott támogatás, a  közszolgáltatásért 
járó ellentételezés és – a  45.  § (4)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a  csekély összegű támogatás 
kivételével, azzal, hogy az  induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén a nehéz helyzetben lévő vállalkozások 
nem részesíthetők a nehéz helyzetükre hivatkozással előnyben az egyéb vállalkozásokkal szemben.”
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13. §  A 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a támogatás – az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 53/A.  § (2)  bekezdése szerinti jogosulatlan igénybevételre vonatkozó szabályok alapján 
történő – visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a  támogatási kérelem benyújtását megelőző két 
évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló 
beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló 
beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a  létesítmény áttelepítésére abba a  létesítménybe, 
amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.”

14. §  A 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (1) Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) azon 
tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, még nem osztott 
fel nyereséget, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át és – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – nem 
összefonódás útján jött létre. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az  ötéves periódus 
kezdete a  gazdasági tevékenység megkezdésének az  időpontja vagy a  gazdasági tevékenységre vonatkozó 
adófizetés kezdő időpontja.
(2) Támogatás nyújtható azon összefonódás útján létrejött, az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételeknek 
egyébként megfelelő vállalkozás részére is, amely esetében az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás 
bejegyzésétől számított öt év még nem telt el.”

15. §  A 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 56/A. §-sal és 56/B. §-sal egészül ki:
„56/A.  § E  rendeletnek az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 483/2017.  
(XII. 28.) Korm.  rendelet] megállapított rendelkezéseit a  483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt 
megkezdett eljárásokban is alkalmazni kell, ha az eljárásban támogatási döntés meghozatalára a 483/2017. (XII. 28.) 
Korm. rendelet hatálybalépése előtt még nem került sor.
56/B. § E rendelet a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát 
és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a  sportlétesítményekre és multifunkcionális 
szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban 
biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a  702/2014/EU rendeletnek 
a  támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 
2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít 
meg.”

16. §  A 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a) 14. § (2) bekezdésében az „A termelési” szövegrész helyébe a „Nagyvállalkozás esetén a termelési” szöveg,
b) 28.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „kezességvállalást vagy hitelt” szövegrész helyébe 

a „kezességvállalást, hitelt vagy adósságként strukturált kvázisajáttőke-befektetést” szöveg,
c) 28.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a  „hitel” szövegrészek helyébe a  „hitel és adósságként strukturált 

kvázisajáttőke-befektetés” szöveg,
d) 34. § (1) bekezdésében a „nyújtható.” szövegrész helyébe a „nyújtható, beleértve a Horizont 2020 keretprogram 

kis- és középvállalkozásokat támogató eszköze révén az  Európai Bizottság „kiválósági pecsét” minőségi 
védjegyében részesült projekteket is.” szöveg,

e) 44.  § (4)  bekezdés e)  pontjában az „a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók 
minimálisan szükséges” szövegrész helyébe az  „az oktatóknak és a  képzés résztvevőinek a  közvetlenül 
a képzési projekthez kapcsolódó” szöveg

lép.

17. §  Hatályát veszti a 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § h) pontja.
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4. Az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, 
a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

18. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatható 
szervezetek köréről, a  támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet] 13. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„13.  § (1) E  rendelet a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) 53. cikke hatálya 
alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) E rendelet a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és 
a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős 
létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított 
regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a  702/2014/EU rendeletnek a  támogatható 
költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU 
bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

19. §  A 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében az „az 50” szövegrész helyébe az „a 75” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § (2) bekezdés b) pontja a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez 

 

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletének 15. pontja a következő 15.13. és 15.14. alponttal egészül ki: 
 

(A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás) 
 
„15.13. Regionális repülőterekre irányuló támogatás 

15.13.1. Regionális repülőterekre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56a. cikk) 
15.14. Kikötőkre irányuló támogatás 

15.14.1. Tengeri kikötőkre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56b. cikk) 
15.14.2. Belvízi kikötőkre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56c. cikk)” 
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A támogatástartalom számításának módja 
 

Az alábbi támogatástartalom-számítási képletektől eltérő számítási módszertanok alkalmazása akkor 
elfogadható, ha azt 

a) az Európai Bizottság közzétette, 
b) a miniszter az Európai Bizottsággal egyezteti, és azt az Európai Bizottság jóváhagyja vagy 
c) a támogatást nyújtó a miniszterrel egyezteti, és azt az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban a 

miniszter jóváhagyja. 
 
A) Vissza nem térítendő támogatás 
 
Fogalom: a kedvezményezett olyan közvetlen pénzjuttatásban részesül, amelyet nem terhel visszafizetési 

kötelezettség. 
Támogatástartalom: a kapott támogatás teljes összegének jelenértéke. 
 

 
ahol: 
Q

1
 = a több részletben folyósított állami támogatás első évi részösszege (az 1. év a támogatás odaítélésének 

éve), 
Q

2
 = a több részletben folyósított állami támogatás második évi részösszege, 

Q
3
 = a több részletben folyósított állami támogatás harmadik évi részösszege, 

(...) 
Q

n
 = a több részletben folyósított állami támogatás n. évi részösszege, 

i = a támogatás odaítélésekor érvényes diszkont kamatláb. 
 
 
B) A kedvezményes kamatú vagy kamatmentes hitel vagy kölcsön, változó kamatlábon alapuló 

kamattámogatás 
 
Fogalom: a kedvezményezett a piaci kamatnál kedvezőbb feltételekkel (alacsonyabb kamatláb mellett) kap 

hitelt. 
Támogatástartalom: a piaci kamatlábbal számított elvi kamatelemek jelenértékeinek összegéből levonva a 

kedvezményes kamattal ténylegesen megfizetendő kamatelemek jelenértékeinek összege. 
 
E számítási mód olyan hitel esetén alkalmazandó, 
a) ahol a törlesztő részletek nem fix összegűek, hanem a tőketartozás csökkenő mértékének megfelelően 

csökkenő törlesztéseket tartalmaznak, vagy 
b) amely szabálytalan ütemezésű. 
 
Az egyes kamatfizetések esetén ki kell számítani 1) a valós kamatfizetést és 2) a számított egyéni referencia 

kamatláb (elvi piaci kamatláb) alapján adódó elvi kamatfizetést. A különbségük [2)-1)] – ha az pozitív szám – az 
adott periódusra meg nem fizetett kamat, vagyis a támogatási elem. 

 
Mivel ezek a támogatási elemek különböző időpontokban merülnek fel, ezeknek az egy időpontra vonatkozó 

jelenértékeit kell összegezni. A jelenérték-számítás a diszkont kamatláb segítségével történik. Ennek eredménye 
jelenti a támogatástartalmat. 

 

 
 

ahol: 
i = diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján 
Q

1
 = a támogatás odaítélésének évében történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az „n” lehet 

tört is), 
Q

n
 = az „n” >1 év időpontban történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az „n” lehet tört is), 

r
ref

 = egyéni referencia kamatláb a támogatás odaítélésének napján, 

2. melléklet a 483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez
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r
k
 = kedvezményes kamatláb a támogatás odaítélésének napján (kamatmentes hitel esetén az értéke nulla), 

t
n
 = az „n” év kamatfizetését megelőző kamatperiódus hossza (lehet tört is). 

 
A támogatási döntés naptári évében felmerülő támogatási elemekre nem szükséges jelenértéket számolni. 
 
C) Kezességvállalás 
 
Fogalom: a kezességvállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a kezesség jogosultja részére a kezességvállalás 

mértékének megfelelően helyt áll, ha a kezesség kedvezményezettje a fizetési kötelezettségének nem tesz 
eleget. 

Támogatástartalom: A kedvezményezett a kezességvállalásért a piacinál alacsonyabb díjat fizet, illetve a 
kezességvállalás eredményeképpen a piaci kamatlábnál alacsonyabb kamatláb mellett jut hitelhez. 

 
A piacinál alacsonyabban megállapított kezességvállalási díj alkalmazása esetén a támogatástartalom a 

kezességvállalásért feltételesen fizetendő piaci (számított) díj és a ténylegesen fizetendő díj különbsége 
jelenértékének összege, az alábbi képlettel számítva: 

 

 
 

ahol: 
i = diszkont kamatláb az állami támogatás odaítélésének napján, 
PR

1
 = a kezességvállalásért az első évben fizetendő piaci (számított) díj, 

PR
1
’ = a kezességvállalásért az első évben ténylegesen fizetendő díj, 

PR
2
 = a kezességvállalásért a második évben fizetendő piaci (számított) díj, 

PR
2
’ = a kezességvállalásért a második évben ténylegesen fizetendő díj, 

PR
n
 = a kezességvállalásért az n. évben fizetendő piaci (számított) díj, 

PR
n
’ = a kezességvállalásért az n. évben ténylegesen fizetendő díj. 

 
A kezességvállalás meglétéből fakadó, piacinál alacsonyabb kamat esetén a támogatástartalom a 

kezességvállalással fedezett hitel törlesztő részletei, valamint egy ugyanilyen, de fedezetlen hitelnek az egyéni 
referencia kamatlábbal számított törlesztő részletei közötti különbség, jelenértékre számítva, az alábbi képlet 
szerint: 

 

 
 

ahol: 
i = diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján, 
Q

1
 = a támogatás odaítélésének évében történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az „n” lehet 

tört is), 
Q

n
 = az „n” >1 év időpontban történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege (az „n” lehet tört is), 

r
ref

 = fedezetlen hitel kamatlába, a támogatás odaítélésének napján, 

r
k
 = fedezett hitel kamatlába a támogatás odaítélésének napján, 

t
n
 = az „n” év kamatfizetését megelőző kamatperiódus hossza (lehet tört is). 

 
A támogatási döntés naptári évében felmerülő támogatási elemekre nem szükséges jelenértéket számolni. 
A töredékéveket a garantált töredékidőszak hosszának a teljes évhez viszonyított arányában kell figyelembe 

venni. Ha a kezességvállalási díj nem minősül piacinak és a hitel kamatlába a kezességvállalásból adódó 
fedezettség miatt egy ugyanilyen nem fedezett hitel kamatlábánál alacsonyabb, akkor a támogatástartalom 
egyenlő a fedezetlen hitel és a fedezett hitel összes pénzügyi költségének a különbségével, azaz a fedezett hitel 
kamatai jelenértékének és a kezességvállalási díjak jelenértékének összege kivonva a fedezetlen hitel kamatai 
jelenértékének összegéből. 

 



38724 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 230. szám  

 

D) Kamattámogatás 
 
Fogalom: a kedvezményezett által fizetendő kamat egészének vagy egy részének átvállalása. 
Támogatástartalom: az átvállalt kamatösszeg jelenértéke. Ha a kamattámogatás időszakonkénti elemeinek 

nagysága előzetesen ismert, a támogatástartalom számítása a vissza nem térítendő támogatás analógiájára a 
következő képlettel történik: 

 

 
 

ahol: 
Q

1
 = az első évben nyújtott kamattámogatás, 

Q
2
 = a második évben nyújtott kamattámogatás, 

Q
3
 = a harmadik évben nyújtott kamattámogatás, 

(...) 
Q

n
 = az n. évben nyújtott kamattámogatás, 

i = diszkont kamatláb. 
 
E) Adókedvezmény 
 
Fogalom: a kedvezményezettnek a törvényben meghatározott általánosan érvényes adónál kevesebb adót 

kell fizetnie az adó alapjának, illetve az adó mértékének csökkentése vagy részbeni vagy teljes elengedése miatt. 
 
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, adókedvezmény esetén is az A) pont szerinti vissza nem térítendő 

támogatásokra vonatkozó képlet alkalmazandó, azzal, hogy a „folyósított állami támogatás” helyett „érvényesített 
adókedvezmény” értendő, és a több évre odaítélt adókedvezménynél az odaítéléskor érvényes diszkont 
kamatlábat kell alkalmazni a támogatástartalom megállapításához. Automatikus adókedvezményeknél (ha az 
intézkedés objektív kritériumoknak megfelelően és hatósági mérlegelési jogkör gyakorlása nélkül biztosítja a 
támogatás igénybevételének jogát, és az igénybevételhez nem szükséges külön támogatási kérelem és 
odaítélés) az odaítélés időpontjának az az időpont tekintendő, amikor az adózó a kedvezményt (rendszerint a 
bevallásában) érvényesíti (több évre szóló automatikus adókedvezménynél az odaítélés időpontja az első 
érvényesítés időpontja). 

 
F) Tőkejuttatás 
 
Fogalom: a kedvezményezett vállalkozásnak tőkejuttatást biztosít az államháztartás alrendszeréhez tartozó 

szerv. 
Támogatástartalom: a tőkejuttatás csak akkor minősül átlátható támogatásnak a 2. § 1. pont a)–d) alpontjai 

szerinti csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek alkalmazásában, ha a 
támogatástartalom nem haladja meg a csekély összegű támogatás felső határát, továbbá a rendeletek 
alkalmazása során a tőkejuttatás támogatástartalma megfelel a tőkejuttatás teljes összegének. 

 
G) Egyéb, nem pénzbeli juttatás 
 
Fogalom: a kedvezményezett a piaci árnál alacsonyabb áron, illetve kedvezőbb feltételekkel jut valamely ingó 

vagy ingatlan vagyontárgyhoz, illetve szolgáltatáshoz. 
Támogatástartalom: a piaci ár és a fizetett ár különbözetének jelenértéke.” 
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I. RÉSZ 
A 651/2014/EU bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk 
A támogatás száma (a miniszter tölti 
ki) 

………… 

Régió A régió neve 
 
 
………… 

Regionális támogatási státusz a 
25. § (1) bekezdése alapján 
 
………… 

A támogatást nyújtó hatóság Név ………… 
Postacím ………… 
Internetcím ………… 

A támogatási intézkedés 
megnevezése 

………… 

Nemzeti jogalap (a Magyar 
Közlönyben megjelent támogatás 
elérhetősége) 

………… 

A támogatási intézkedés teljes 
szövegének internetes elérhetősége 

………… 

Az intézkedés típusa □ Program 
□ Ad hoc támogatás A kedvezményezett és annak a 

csoportnak a neve, amelyhez 
tartozik 
………… 

Létező támogatási program vagy ad 
hoc támogatás módosítása 

 A támogatás bizottsági 
hivatkozási száma 

□ Meghosszabbítás ………… 
□ Módosítás ………… 

Időtartam program esetén [év][hónap][nap]–[év][hónap][nap] 
A támogatás nyújtásának napja ad 
hoc támogatás esetén 

[év][hónap][nap] 

Érintett gazdasági ágazat □ Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra 
□ A következő ágazatokra korlátozódó támogatás (kérjük, adja meg 
TEÁOR-csoport szintjén): ………… 

A kedvezményezett típusa □ Kkv 
□ Nagyvállalkozás 

Költségvetés A program tervezett éves teljes 
költségvetése 

… Ft 

A vállalkozásnak odaítélt ad hoc 
támogatás teljes összege 

… Ft 

Kezességvállalás összege (hitelösszeg) … Ft 
Támogatási eszköz □ Vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás 

□ Hitel/visszafizetendő előleg 
□ Kezességvállalás Ha releváns, a bruttó támogatási 

egyenérték kiszámításának 
módszerét jóváhagyó bizottsági 
határozat száma 
………… 

□ Adókedvezmény vagy adómentesség 
□ Kockázati tőke nyújtása 
□ Egyéb (kérjük, adja meg, hogy hatásában, funkciójában a következő 
kategóriák közül melyiknek felelne meg a legjobban): 

□ Vissza nem térítendő támogatás 
□ Kölcsön 
□ Kezességvállalás 
□ Adókedvezmény 
□ Kockázati tőke nyújtása 

3. melléklet a 483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez
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Uniós alap(ok)ból történő 
társfinanszírozás esetén 

Az uniós alap(ok) 
neve 
 
 
 
………… 
………… 

Az uniós 
társfinanszírozás 
összege (uniós 
alaponként) 
 
… Ft 
… Ft 

Teljes összeg 
 
 
 
 
… Ft 

II. RÉSZ 
Kérjük, adja meg, hogy a 651/2014/EU bizottsági rendelet mely rendelkezése (cikke) alapján valósul meg a 
támogatási intézkedés. 
Elsődleges (általános) 
célkitűzés 

Célkitűzés Legmagasabb támogatási 
intenzitás vagy 
legmagasabb támogatási 
összeg 

Kkv-k bónuszai 

Regionális támogatás Regionális 
beruházási 
támogatás (14. cikk) 

Program ...% ...% 
Ad hoc támogatás ...% ...% 

Regionális városfejlesztési támogatás  
(16. cikk) 

... Ft ...% 

Kkv-knak nyújtott 
támogatás 

Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás  
(17. cikk) 

...% ...% 

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott 
támogatás (18. cikk) 

...% ...% 

A kkv-k vásárokon való részvételéhez 
nyújtott támogatás (19. cikk) 

...% ...% 

Az európai területi együttműködési 
projektekben részt vevő kkv-knál felmerült 
együttműködési költségekhez nyújtott 
támogatás (20. cikk) 

...% ...% 

A kkv-k finanszírozási 
eszközökhöz való 
hozzáférését 
elősegítő támogatás 

Kockázatfinanszírozási támogatás (21. cikk) ... Ft ...% 
Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás 
(22. cikk) 

... Ft ...% 

Kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési 
platformoknak nyújtott támogatás (23. cikk) 

...% 
 
induló vállalkozások 
részére nyújtott támogatás 
esetén:  
... Ft 

...% 

Felkutatási költségekhez nyújtott támogatás 
(24. cikk) 

...% ...% 

Kutatás-fejlesztési és 
innovációs támogatás 

Kutatás-fejlesztési 
projektekhez nyújtott 
támogatás (25. cikk) 

Alapkutatás [25. cikk 
(2) bekezdés  
a) pontja] 

...% ...% 

Alkalmazott kutatás 
[25. cikk (2) bekezdés  
b) pontja] 

...% ...% 

Kísérleti fejlesztés 
[25. cikk  
(2) bekezdés  
c) pontja] 

...% ...% 

Megvalósíthatósági 
tanulmány [25. cikk 
(2) bekezdés  
d) pontja] 

...% ...% 

Kutatási infrastruktúrához nyújtott 
beruházási támogatás (26. cikk) 

...% ...% 

Innovációs klaszterre nyújtott támogatás 
(27. cikk) 

...% ...% 

Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás 
(28. cikk) 

...% ...% 
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Eljárási és szervezési innováció 
támogatása (29. cikk) 

...% ...% 

A halászati és akvakultúra-ágazatban 
nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás  
(30. cikk) 

...% ...% 

Képzési támogatás Képzési támogatás (31. cikk) ...% ...% 
Hátrányos helyzetű és 
megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalókra 
irányuló támogatás 

A hátrányos helyzetű munkavállalók 
felvételéhez bértámogatás formájában 
nyújtott támogatás (32. cikk) 

...% ...% 

A megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához 
bértámogatás formájában nyújtott 
támogatás (33. cikk) 

...% ...% 

A megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásával járó 
többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott 
támogatás (34. cikk) 

...% ...% 

Hátrányos helyzetű munkavállalók 
segítésének költségeit ellentételező 
támogatás (35. cikk) 

...% ...% 

Környezetvédelmi 
támogatás 

A vállalkozások számára az uniós 
környezetvédelmi szabványok 
túlteljesítését, illetve uniós szabványok 
hiányában a környezetvédelem szintjének 
emelését lehetővé tevő beruházási 
támogatás (36. cikk) 

...% ...% 

A jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt 
történő alkalmazkodáshoz nyújtott 
beruházási támogatás (37. cikk) 

...% ...% 

Energiahatékonysági intézkedésekhez 
nyújtott beruházási támogatás (38. cikk) 

...% ...% 

Épület-energiahatékonysági projektekre 
irányuló beruházási támogatás (39. cikk) 

... Ft ...% 

Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre 
irányuló beruházási támogatás (40. cikk) 

...% ...% 

Megújuló energia támogatására irányuló 
beruházási támogatás (41. cikk) 

...% ...% 

Megújuló energiaforrásból származó 
villamos energia termelésének 
ösztönzésére irányuló működési támogatás 
(42. cikk) 

...% ...% 

Kisméretű létesítmények megújulóenergia-
termelésének ösztönzésére irányuló 
működési támogatás (43. cikk) 

...% ...% 

A 2003/96/EK irányelv szerinti 
környezetvédelmi adókedvezmény 
formájában nyújtott támogatás (44. cikk) 

...% ...% 

Szennyezett terület 
szennyeződésmentesítéséhez nyújtott 
beruházási támogatás (45. cikk) 

...% ...% 

Energiahatékony távfűtéshez és 
távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás 
(46. cikk) 

...% ...% 

Hulladék-újrafeldolgozásra és -
újrahasználatra irányuló beruházási 
támogatás (47. cikk) 

...% ...% 

Energetikai infrastruktúrára irányuló 
beruházási támogatás (48. cikk) 

...% ...% 

Környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott 
támogatás (49. cikk) 

...% ...% 
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Természeti 
katasztrófa okozta 
károk helyreállítására 
nyújtott támogatás 

A természeti katasztrófa okozta károk 
helyreállítására irányuló támogatási 
programok (50. cikk) 
 
A természeti katasztrófa típusa 
□ földrengés 
□ lavina 
□ földcsuszamlás 
□ árvíz 
□ tornádó 
□ hurrikán 
□ vulkánkitörés 
□ kontrollálatlan vegetációtűz 
 
A természeti katasztrófa bekövetkezésének 
dátuma 
[év][hónap][nap]–[év][hónap][nap] 

...% ...% 

Széles sávú 
infrastruktúrára 
irányuló támogatás 

Széles sávú infrastruktúrára irányuló 
támogatás (52. cikk) 

... Ft ...% 

A kultúrát és a 
kulturális örökség 
megőrzését 
előmozdító támogatás 

A kultúrát és a kulturális örökség 
megőrzését előmozdító támogatás (53. cikk) 

...% ...% 

Audiovizuális alkotásokra vonatkozó 
támogatási programok (54. cikk) 

...% ...% 

Sportlétesítményekre 
és multifunkcionális 
szabadidős 
létesítményekre 
nyújtott támogatás 

Sportlétesítményekre és multifunkcionális 
szabadidős létesítményekre nyújtott 
támogatás (55. cikk) 

...% ...% 

Helyi infrastruktúrára 
irányuló támogatás 

Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás 
(56. cikk) 

...% ...% 

Regionális 
repülőterekre irányuló 
támogatás 

Regionális repülőterekre irányuló támogatás 
(56a. cikk) 

...% ...% 

Kikötőkre irányuló 
támogatás 

Tengeri kikötőkre irányuló támogatás  
(56b. cikk) 

...% ...% 

Belvízi kikötőkre irányuló támogatás  
(56c. cikk) 

...% ...% 

” 
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A Kormány 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában;
a 3.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontja tekintetében a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában;
a 3. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § 
(1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában;
a 3. § (2) bekezdés d) pontja tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) és 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  2014–2029 közötti időszakra 
a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által kiírt „Szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati 
jogosultságok” tárgyú pályázat alapján létrejött hatósági szerződésekben vállalt mobil hírközlési hálózatfejlesztési 
kötelezettségeket teljesítő, vagy a  hálózat bővítéséhez, fejlesztéséhez szükséges nagy sebességű negyedik 
vagy ötödik generációs mobil hírközlési hálózatfejlesztési projektek beruházásaival összefüggő – az  ilyen 
hálózatok megvalósításához, használatbavételéhez, valamint üzembe helyezéséhez közvetlenül szükséges – 
az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

2. §  A  Kormány az  1.  § szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként 
a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  1.  § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, valamint 
a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével – a szakhatóság eljárására az ügyintézési 
határidő 8 nap.

 (2) Az 1. § szerinti beruházásokkal összefüggésben
a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
c) településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
d) előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet végezni, ha a  beruházó 

rendelkezésére állnak a  próbafeltárás elvégzéséhez szükséges földrészletek. A  földrészletek rendelkezésre 
állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

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

6. §  Hatályát veszti a  Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § 
(2) bekezdése.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

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

  1.  az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésével és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos 
hatósági eljárások,

  2.  elektronikus hírközlési tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárások,
  3.  villamos művek, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló 

hatósági eljárások,
  4.  környezetvédelmi hatósági eljárások,
  5.  természetvédelmi hatósági eljárások,
  6.  általános építésügyi hatósági eljárások,
  7.  telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
  8.  ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
  9.  termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
10.  erdészeti hatósági engedélyezésre irányuló eljárások,
11.  területrendezési hatósági eljárások,
12.  útügyi hatósági eljárások,
13.  közúti, vasúti, vízi, vagy légiközlekedést érintő közlekedésügyi hatósági eljárások,
14.  mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárások,
15.  közműkezeléssel kapcsolatos hatósági eljárások,
16.  a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére irányuló hatósági eljárások,
17.  földmérési hatósági eljárások,
18.  erdővédelmi hatósági eljárások,
19.  a bányakapitányságok hatáskörébe tartozó hatósági eljárások,
20.  tűzvédelmi hatósági eljárások,
21.  mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
22.  közegészségügyi hatósági eljárások,
23.  az államhatár rendjének biztosításával kapcsolatos hatósági eljárások,
24.  az  építési, illetve a  bontási hulladékok kezelésére és hulladékgazdálkodási előírásokra vonatkozó 

megfelelőségre irányuló eljárások,
25.  a  honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén építmény vagy egyéb műtárgy 

elhelyezésével kapcsolatos eljárások,
26.  azok az  1–25.  pontban nem szereplő hatósági eljárások, amelyek az  1.  § szerinti beruházások 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez szükségesek,
27.  az  1–26.  pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések felülvizsgálatára, módosítására irányuló 

hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 2091/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjai által elfogadott Fenntartható Fejlődési Keretrendszer  
(Agenda 2030) nemzeti végrehajtásából eredő feladatok ellátásáról

A Kormány
 1. elismeri az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjai által 2015. szeptember 25-én elfogadott Fenntartható Fejlődési 

Keretrendszerben (a továbbiakban: Agenda 2030) foglalt kezdeményezés jelentőségét;
 2. az Agenda 2030 nemzeti végrehajtásával összefüggésben – különös tekintettel Magyarország vállalására  

a  2018. évi önkéntes jelentéstételre a  nemzeti végrehajtásról – felhívja az  érintett minisztereket a  feladat- és 
hatáskörükbe tartozó feladatok végrehajtására;

Felelős: belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
földművelésügyi miniszter 
honvédelmi miniszter 
igazságügyi miniszter 
nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: folyamatos
 3. a 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja a külgazdasági és külügyminisztert az Agenda 2030 nemzeti 

végrehajtásából eredő feladatok koordinálására.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2092/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program  
2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek részeként megvalósuló, a keringési betegségek megelőzését 
célzó komplex programról

 1.  A  Kormány a  Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 
2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat rendelkezéseivel 
összhangban jóváhagyja a keringési betegségek megelőzését célzó komplex programot.

 2.  A Kormány a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a) gondoskodjon a keringési betegségek megelőzését célzó komplex program megvalósításáról;

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

b) a  keringési betegségek megelőzését célzó komplex program megvalósítása érdekében az  általa vezetett 
minisztérium középtávú fejlesztési forrásainak tervezése és felhasználása során vegye figyelembe a komplex 
programban meghatározott feladatokat;
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Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

c) a keringési betegségek megelőzését célzó komplex program megvalósításáról készítsen jelentést a Kormány 
részére.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2019. évtől kezdődően minden év március 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2093/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a Kormányzati Adatközpont működésével kapcsolatos költségek viseléséről

A Kormány egyetért azzal, hogy a Kormányzati Adatközpont (a  továbbiakban: KAK) működtetése kapcsán felmerülő költségek 
megosztása az alábbi elvek alapján történjen:
 1.  meglévő, saját infrastruktúrán működő rendszerek KAK-ba történő telepítésével összefüggő migrációs költségeket 

a rendszerek működtetéséért felelős szervezet viseli;
 2.  a KAK működésével kapcsolatos költségeket

a) a KAK-ba betelepítésre kerülő, korábban önálló, saját infrastruktúrán működő rendszerek, és
b) az uniós források terhére újonnan létrehozott, eleve a KAK-ban létesülő rendszerek esetén
egyaránt a  rendszerek működtetéséért felelős szervezet viseli, a  KAK szolgáltatásainak a  betelepített rendszerek 
általi igénybevételével arányosan;

 3.  a 2. pont szerinti költségvetési forrást az e-közigazgatásért felelős miniszter által vezetett tárca részére át kell adni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2094/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
az utazási vállalkozók által végzett tevékenységek állami ellenőrzési rendszerének felülvizsgálatáról

A Kormány
 1. egyetért, azzal, hogy az  utazási csomagokról és az  utazási szolgáltatás-együttesekről, valamint a  2006/2004/EK 

rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/2302 irányelv átültetése céljából megalkotott hazai szabályozásban megjelenő 
kibővített szolgáltatói körre, valamint a  kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalra 
(a  továbbiakban: Kormányhivatal) háruló többletfeladatokra tekintettel felül kell vizsgálni a  Kormányhivatal által 
működtetett ellenőrzési rendszert annak érdekében, hogy a Kormányhivatal az ellenőrzési feladatait a megváltozott 
szabályozási környezetben is megfelelő színvonalon tudja elvégezni;

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a  továbbiakban: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.) bevonásával készítsen jelentést a  Kormány részére 
a Kormányhivatal által működtetett engedélyezési és ellenőrzési rendszerről, így különösen az alábbiakról:
a) az új szabályozásból fakadó engedélyezési és ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges hatékony szakmai 

szervezeti struktúra felülvizsgálatáról,
b) az utazási vállalkozók új adatszolgáltatási kötelezettségeit, illetve a Kormányhivatal adminisztratív feladatait 

könnyítő és korszerűsítő olyan informatikai rendszer bevezetésének lehetőségéről, amely nyilvántartási 
és célhoz kötött adatgyűjtési funkciója révén ágazati statisztikák lekérdezésére, valamint az  ellenőrzési 
tevékenységet segítő információfeldolgozásra is alkalmas,
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c) az engedély nélkül végzett utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység, illetve utazási szolgáltatásegyüttes 
igénybevételét elősegítő tevékenység hatékony ellenőrzését lehetővé tevő új módszertani eljárások 
bevezetéséről, különös tekintettel az  internetes értékesítési csatornákon keresztül folytatott tevékenységek 
ellenőrzésére;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vezérigazgatójának bevonásával
Határidő: 2018. június 30.

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. bevonásával vizsgálja meg 
az utazásszervezők és utazásközvetítők kötelező szakmai felelősségbiztosítási rendszerének bevezetését.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vezérigazgatójának bevonásával
Határidő: 2018. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2095/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
az Országos Mentőszolgálat által használt egyes mentőállomások felújítása, újjáépítése beruházás 
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért az 1. mellékletben foglalt táblázat 1–21. sorában felsorolt beruházások előkészítésével;
 2. az 1.  pontban meghatározott beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként az  emberi erőforrások 

miniszterét jelöli ki, azzal, hogy a Sárbogárdon megvalósításra tervezett mentőállomás létrehozásának előkészítését 
a belügyminiszterrel egyeztetni szükséges;

 3. egyetért azzal, hogy a 4. pontban meghatározott előkészítési fázisokat az Országos Mentőszolgálat valósítsa meg;
 4. az 1. pontban meghatározott beruházások előkészítésére a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos 

döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés j), 
m), n), o) pontjai szerinti előkészítési fázisaira összesen 266 648 900 forint forrást biztosít a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, 
hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. május 31-ig kell megvalósítani;

 5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 4. pontban 
foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 14. Országos Mentőszolgálat cím javára összesen – a  kifizetésekhez 
kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 266 648 900 forint egyszeri 
átcsoportosításáról, a  fel nem használt rész tekintetében a  Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési 
kötelezettséggel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal
 a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a 7. pont szerinti jelentés tudomásulvételét 

követő 15 napon belül
 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  4.  pont szerint biztosított forrás terhére – az  Országos 

Mentőszolgálat részére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
101/A. § hatálya alá tartozó támogatást nyújtson;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az átcsoportosítást követően azonnal

 7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a) készítsen jelentést a  Kormány számára a  Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdésében meghatározott beszámolási 

kötelezettség teljesítése érdekében a  4.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának 
állapotáról, valamint az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről;
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Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. június 30.

b) az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére az 1. melléklet szerinti 
beruházások megvalósításának kérdésében, a  kivitelezéshez és az  üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, 
költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. július 31.

 8. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  belügyminisztert, hogy az  Országos Mentőszolgálat által használt 
mentőállomások jövőben tervezett fejlesztései esetén azok előkészítését egyeztessék, amennyiben a mentőállomás 
nem egészségügyi intézmény területén valósul meg.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter

Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2095/2017. (XII. 28.) Korm. határozathoz

A B C D E F

Sorszám Beruházás megnevezése Az előkészítésből finanszírozni kívánt fázis 
A támogatási összeg 

(–, Ft) 
A megvalósítás határideje 

Jelentés készítése a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése 

szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése 

érdekében

1. Sárbogárd – új építés Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 15 746 250 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

2.
Szigetszentmiklós – részleges 

bontás, új építés 
Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 19 038 750 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

3. Ózd – új építés Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 10 315 000 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

4. Izsófalva – bontás, új építés Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 9 695 250 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

5.
Törökszentmiklós – bontás, 

új építés
Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 14 317 500 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

6. Szendrő – új építés Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 8 836 500 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

7.
Szeged – bontás, bővítés,  

új építés
Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 18 693 000 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

8. Püspökladány – új építés Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 3 315 000 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

9. Gyomaendrőd – új építés Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 1 587 500 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

10.
Ajka – átalakítás, bővítés,  
új építés, teljes felújítás

Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 2 620 000 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

11. Hatvan – új építés Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 15 488 250 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

12. Rákoskeresztúr – új építés Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 15 048 150 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

13. Egyek – új építés Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 8 836 500 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

14. Letenye – bontás, új építés Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 3 240 000 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.
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15.
Vásárosnamény – felújítás,  

új építés
Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 3 407 500 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

16. Rétság – új építés Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 8 836 500 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

17. Gödöllő – új építés Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 20 058 750 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

18.
Szentendre – bontás és  
új építés, vagy új építés

Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 15 746 250 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

19. Dunakeszi – új építés Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 14 745 000 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

20. Zsámbék – új építés Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 14 745 000 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.

21.
Zalaegerszeg – bontás,  

új építés
Korm. rendelet 2. § j), m), n) és o) pontjai 42 332 250 2018. 05. 31. 2018. 06. 30.
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A Kormány 2096/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztéséről szóló beruházás 
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért az  Állatorvostudományi Egyetem Kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztéséről szóló beruházás 

előkészítésével;
 2. az  1.  pont szerinti beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről 

szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés a), b), d), e), f ), j), m), n) 
és o)  pontja szerinti előkészítési fázisaira összesen legfeljebb 1 384 500 000 forint forrást biztosít a  Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére 
azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. december 31-ig kell megvalósítani;

 3. az 1. pont szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban 

foglaltak megvalósítása érdekében – csoportosítson át a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XX.  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára – a  kifizetéshez kapcsolódó 
pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – egyszeri jelleggel összesen 1 384 500 000 forintot, a fel 
nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

A visszafizetési kötelezettség tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 6. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásul vételét követő 15 napon belül

 5. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Testnevelési Egyetem valósítsa meg;
 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy

a) készítsen jelentést a  Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése 
érdekében a  2.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint 
a felhasznált forrás összegéről;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. január 30.

b) az  előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  beruházás 
folytatásának kérdéséről.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) alpont szerinti jelentés elfogadását követően 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2097/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a Miskolci Egyetemen létrehozandó Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt 
Kutatási Adatforrástár létrehozása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Miskolci Egyetemen Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási 

Adatforrástár (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításának előkészítésével;
 2. a  Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. 

(VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a), c), d), e), f ), g), h), k), m) és o) pontja szerinti 
előkészítési fázisaira összesen 179 951 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy a  támogatott 
előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. december 31. napjáig kell megvalósítani;

 3. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban 

foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XX.  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára – a  kifizetésekhez kapcsolódó 
pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 179 951 000 forint egyszeri átcsoportosításáról, a  fel 
nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

A visszafizetés tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 6. pont a) alpontjában meghatározott jelentés tudomásul vételét követő 15 napon belül

 5. egyetért azzal, hogy a 2. pontban meghatározott előkészítési fázisokat a Miskolci Egyetem valósítsa meg;
 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy

a) készítsen jelentést a  Kormány számára a  Rendelet 7.  § (1)  bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség 
teljesítése érdekében a 2. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint 
az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. január 30.

b) az  előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  beruházás 
folytatásának érdekében.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2098/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ támogatásáról

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy a  Szegedi Tudományegyetemnek a  Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein 

belül létrejövő Francia Egyetem fokozatos kialakításához szükséges támogatásról szóló 1680/2012. (XII. 28.)  
Korm. határozat szerinti támogatás, mint a  határozat szerint felállított Frankofón Egyetemi Központ további 
működését biztosító támogatás, a 2019–2023. közötti időszakban évente 40 000 000 forint összegben továbbra is 
kerüljön biztosításra;
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 2.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2019–2023. évi központi 
költségvetés tervezése során gondoskodjanak a  Frankofón Egyetemi Központ működéséhez szükséges 
támogatásnak az  emberi erőforrások minisztere által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében történő 
biztosításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2019–2023. évekre vonatkozó központi költségvetés tervezésekor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2099/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 
1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. 
(XII. 29.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 2099/2017. (XII. 28.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. 
(XII. 29.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település, létesítmény) (Férőhely)
[Keretösszeg (millió forint)]

(összesen) (2014) (2015–2017)

„

4.

Budapest 
Illovszky 
Rudolf Stadion 
labdarúgó 
sportlétesítmény-
fejlesztése

6 000 7 352 0 7 352

”
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A Kormány 2100/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  részére bemutatott, a  Magyar Labdarúgó Szövetség (szervezet nyilvántartási száma: 01-07-0000025; 

adószáma: 19020848-2-44; statisztikai számjele: 19020848-9319-549-01) (a  továbbiakban: MLSZ) által kidolgozott 
Budapesti Pályafejlesztési Programmal (a  továbbiakban: Program), melynek célja keretprogramként az  amatőr 
labdarúgás, a tömegsport és az utánpótlás-nevelés létesítmény-feltételeinek biztosítása;

 2. egyetért azzal, hogy a  Programnak az  MLSZ mint építtető általi megkezdésére a  2017. évben összesen  
4 982 500 000 forint összegű támogatás nyújtásával kerüljön sor, amelynek érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési 
minisztert, hogy a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet  
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények 
fejlesztése és kezelése alcím, 59. Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása jogcímcsoporton a  2017. évben  
a 4 982 500 000 forint összegben rendelkezésre álló forrás terhére hozza létre a támogatási jogviszonyt az MLSZ-szel;

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

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Program folyatatásáról készítsen előterjesztést a Kormány részére.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2101/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a 2018–2021. évi FINA Rövidpályás Úszó Világkupa magyarországi futamának évenkénti megrendezése 
érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért, hogy a  Magyar Úszó Szövetség pályázatot nyújtson be a  FINA Rövidpályás Úszó Világkupa  

(a továbbiakban: Világkupa) magyarországi futamának megrendezésére a  2018–2021. közötti időszakra 
vonatkozóan;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 
a  Világkupa rendezési jogának elnyerése esetén a  sikeres megrendezéshez 2018. évben szükséges legfeljebb 
120 000 000 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi  
C. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2018. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával – gondoskodjon 

a Világkupa rendezési jogának elnyerése esetén a  sikeres megrendezéshez 2019., 2020., 2021. években évenként 
szükséges legfeljebb 120 000 000 forint forrás biztosításáról a  2019–2021. évi központi költségvetés XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2019–2021. évi központi költségvetés tervezése során
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 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. útján a Világkupa 
lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a pályázat elnyerése esetén azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2102/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának 
növelésére javasolt lépésekről

A Kormány
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  földművelésügyi minisztert, hogy a  mikro-, kis- és középvállalkozások 

hitelezésének támogatása keretében
a) a hitelintézetek által 2013. június 15-től kibocsátott forgóeszköz-, beruházási, illetve európai uniós 

támogatás önerő- és előfinanszírozására nyújtott új hitelek és hitelkiváltások (ide nem értve a  Széchenyi 
Kártya Program egyes konstrukcióit) kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a  Garantiqa Hitelgarancia 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) és az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány által vállalt kezességi díjakhoz évente, a teljes hitelösszeg legfeljebb 0,75%-át kitevő 
mértékű garanciadíj-támogatás biztosításáról gondoskodjék; a  garanciadíj-támogatást figyelembe véve 
80%-os mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén a  mikro-, kis- és középvállalkozások által fizetett 
éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 0,5%-át,

b) a hitelintézetek által 2013. június 15-től – a  Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói és az  a)  alpont 
szerinti ügyletek kivételével – az  egyéb ügyletkörbe tartozó új hitelek kölcsönösszegére, azok teljes 
futamidejére a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt 
készfizető kezesség hitelösszegre vetített díjakhoz évente, a hitelösszeg legfeljebb 0,75%-át kitevő mértékű 
támogatás biztosításáról gondoskodjék,

c) a b)  alpontban meghatározott díjtámogatás mértéke vonatkozik a  2013. június 15-től kibocsátott új 
bankgarancia-szerződésből, termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, 
legfeljebb egyéves futamidejű faktoring-szerződésből eredő kötelezettségekre, továbbá a  Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt készfizető kezességekre is;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pontban vállalt támogatás biztosításához 
szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. évben a felmerülés ütemében 

2019. évtől a központi költségvetés tervezése során
 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  földművelésügyi miniszter, a  nemzeti fejlesztési miniszter, valamint 

a  postaügyért és a  nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos bevonásával vizsgálja felül 
a garanciadíj-támogatás rendszerét;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
földművelésügyi miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2018. szeptember 30.
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 4. visszavonja a  KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a  kezességvállalási díjak költségvetési 
támogatásának növelésére javasolt lépésekről szóló 1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2103/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program módosításáról

A Kormány
 1.  jóváhagyja a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program módosítására irányuló – a  Gazdaságfejlesztési 

és Innovációs Operatív Program Monitoring Bizottsága által jóváhagyott – javaslatot (a  továbbiakban: javaslat) 
a részére benyújtott tervezet szerint,

 2.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával folytasson 
le egyeztetést az  Európai Bizottsággal a  javaslat tárgyában, és szükséges esetben az  egyeztetés eredményét 
a javaslaton – az 1. pont keretei között – vezesse át,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 3.  felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a javaslatnak az Európai Bizottsághoz történő hivatalos 
benyújtásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: e határozat közzétételét követő kilencven napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2104/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a Dealogic Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről

A Kormány
 1.  megismerte a  Dealogic Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1062 Budapest, Eiffel Square Irodaház, 

Teréz körút 55–57. B. ép. 5. em.; cégjegyzékszáma: 01-09-948545) tulajdonosi struktúrájának felépítését, és
 2.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50.  § (2)  bekezdésében meghatározott 

hatáskörében eljárva megállapítja, hogy a Dealogic Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:  
1062 Budapest, Eiffel Square Irodaház, Teréz körút 55–57. B. ép. 5. em.; cégjegyzékszáma: 01-09-948545) 
költségvetési támogatások szempontjából az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelel.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2105/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az NFSI Nemzeti 
Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá a közreműködésükkel 
megvalósuló projektek finanszírozásáról

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy a 2017. és a 2018. évben

a) az  NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: NFP 
Nonprofit Kft.) részére a 2. és 4. pontban meghatározottak szerint,

b) az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: 
NFSI Nonprofit Kft.) részére a 3. és 4. pontban meghatározottak szerint

tőkeemelés útján forrás biztosítása szükséges a  gazdasági társaságok tevékenysége és azok közreműködésével 
megvalósuló projektek finanszírozása érdekében,

 2.  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében gondoskodjon 
az  NFP Nonprofit Kft. részére a  2017. évben 4 620 645 000 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 21. Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 3. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 4. Tőkeemelések 
jogcímcsoport javára,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt 
vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 3/A. § (1) bekezdésében 
az  NFSI Nonprofit Kft. részére meghatározott feladatok ellátása érdekében 131 400 000 forint forrás biztosításáról 
gondoskodjon a 2. pontban meghatározott előirányzat javára,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 4.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  2018. évben a  Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 21. Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 3. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím javára 
az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében
a) az NFP Nonprofit Kft. részére 3 354 477 000 forint forrás biztosításáról olyan módon, hogy

aa) a működéssel összefüggő költségekre 107 722 000 forint,
ab) a  távhővel összefüggő, az  NFP Nonprofit Kft. közreműködésével megvalósított vagy megvalósuló 

projektek az NFP Nonprofit Kft.-t terhelő önerőigényének teljesítésére 878 000 000 forint,
ac) az  NFP Nonprofit Kft. közreműködésével megvalósuló projektek finanszírozására 1 941 055 000 

forint,
ad) az  NFP Nonprofit Kft. által megvalósított projektek fenntartásával összefüggő költségekre  

427 700 000 forint
 fordítható,
b) az  NFSI Nonprofit Kft. részére 366 148 151 forint forrás biztosításáról e  gazdasági társaság működésével 

összefüggő költségeire,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során

 5.  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve gondoskodjon arról, 
hogy a  Környezet és Energia Operatív Program (a  továbbiakban: KEOP) KEOP-7.1.0 felhívás alapján támogatást 
elnyert projektek összesen 2 613 000 000 forint összegű költségeiből – a KEOP keretében az uniós forrásból történő 
utólagos megtérítésére figyelemmel – a  hazai költségvetésből teljesített kifizetéseket ne számolják el a  KEOP 
terhére,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. február 28.
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 6.  felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyék meg a  szükséges 
intézkedéseket az  5.  pont szerinti projektek ott meghatározott költségeinek a  Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program terhére történő elszámolása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2106/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítani tervezett, a Budapest, Rákos 
és Hatvan állomások közötti vasúti vonalszakaszt érintő projektek forrásszerkezetének módosításával 
összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról

 1.  Az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016.  
(V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:65d mezőjében a „17,74” szövegrész helyébe a „18,58” szöveg,
b) D:65e mezőjében a „16,21” szövegrész helyébe a „15,37” szöveg
lép.

 2.  A Százhalombatta–Pusztaszabolcs közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésével és a Budapest–Hatvan közötti vasúti 
vonalszakasz korszerűsítésével kapcsolatos projektek megvalósításához szükséges források biztosításáról, valamint 
az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016.  
(V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1557/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:2 mezőjében a „17 738 469 154” szövegrész helyébe a „18 580 000 000” szöveg,
b) E:2 mezőjében a „22 483 795 221” szövegrész helyébe a „23 551 233 623” szöveg,
c) D:3 mezőjében a „16 212 464 904” szövegrész helyébe a „15 370 934 058” szöveg,
d) E:3 mezőjében a „20 563 248 576” szövegrész helyébe a „19 495 810 174” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2107/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.6-16-2017-00005 azonosító számú („Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj 
világörökségi helyszíneinek fejlesztése” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. egyetért a GINOP-7.1.6-16-2017-00005 azonosító számú, „Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj 

világörökségi helyszíneinek fejlesztése” című, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat 
(a továbbiakban: projekt) 1. melléklet szerinti támogatásával,

 2. egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti megkötésével.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2107/2017. (XII. 28.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Támogatás

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.6-16-

2017-00005

Tokaj-hegyaljai 
történelmi 

borvidék kultúrtáj 
világörökségi 
helyszíneinek 

fejlesztése

Tokaj Borvidék Fejlődéséért 
Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság által 
vezetett konzorcium

3 400 000 000

A projekt célja a világörökségi helyszínek összefüggő, egymásra épülő és 
egymást kiegészítő, egységes turisztikai desztinációvá történő fejlesztése, 
illetve ennek további erősítése:
1. Sátoraljaújhely: az Ungvári pincesor fejlesztése,
2. Bodrogkeresztúr:
a) a csodarabbi egykori házának felújítása,
b) a bodrogkeresztúri Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus templom 
felújítása, kertjének rendezése, valamint sekrestyéjében kiállítás létrehozása,
3. Mád:
a) Mád történelmi főutcájának rekonstrukciója közösségi nagy rendezvények 
céljára, a főutca arculatához, történelmi hangulatához nem illeszkedő 
infrastrukturális elemek átalakítása, korszerűsítése,
b) a Borsay-kastély kertjének részben megújítása, közösségi térként történő 
kialakítása,
c) a Sichermann-házban kiállítótér kialakítása,
4. Tarcal: a tarcali Rákóczi-szüretelőház felújítása, kertjének rendezése, 
valamint földszintjén rendezvénytér, felső szintjén kiállítási tér és kávézó 
kialakítása,
5. Tállya:
a) a tállyai Mailloth-kastély belsőépítészeti átalakítása kiállítási tér kialakítása 
céljából, valamint a kastélykert rendezése és a kerítés megújítása,
b) a tállyai evangélikus templom külső homlokzatának és a templom 
környezetének megújítása, kismértékű belső felújítása,
6. Tolcsva:
a) a Rákóczi-kastély homlokzatának felújítása, földszintjén kiállítási tér és 
ajándékbolt kialakítása,
b) a tolcsvai Rákóczi Pince fejlesztése, ennek keretében borterasz kialakítása, 
kiszolgáló épület korszerűsítése, betekintés biztosítása a múzeumi pincébe,
7. Tokaj: az óvárosi parti sétány kiépítése:
a) a belvárosi sétálóutca egységes szerkezetű átépítése,
b) 19 db főutcai ház közterületre néző homlokzatának rekonstrukciója.
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A Kormány 2108/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 azonosító számú („Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság 
egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint 
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért a  KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 azonosító számú, „Az Észak-Magyarországi Régió településein 

élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című projekt (a  továbbiakban: projekt) 
támogatásának növelésével és forrásszerkezetének módosításával az 1. melléklet szerint,

b) egyetért a projekt
ba) a)  alpont szerinti többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

(a továbbiakban: KEHOP) 2. prioritása rendelkezésre álló kerete, valamint
bb) 1.  mellékletben foglalt táblázat K:3 mezője szerinti megnövelt önerejének Magyarország központi 

költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési 
kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat

 terhére történő finanszírozásával,
c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

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

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. 

(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:218 mezőjében a „0,76” szövegrész helyébe a „0,99” szöveg,
b) E:218 mezőjében a „0,12” szövegrész helyébe a „0,16” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2108/2017. (XII. 28.) Korm. határozathoz

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

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt megnevezése
Kedvezményezett 

neve

Módosítás előtti forrásszerkezet Változás Módosított forrásszerkezet

Projekt rövid bemutatása
2.

Környezet és 

Energia Operatív 

Programból  

(a továbbiakban: 

KEOP) 

finanszírozott 

támogatás

(Ft)

KEHOP-ból 

finanszírozott 

támogatás

(Ft)

Önerő

(nettó, Ft)

KEHOP-ból 

finanszírozott 

többlettámogatás 

legfeljebb

(Ft)

Többlet 

önerő 

legfeljebb

(nettó, Ft)

KEOP-ból 

finanszírozott 

támogatás

(Ft)

KEHOP-ból 

finanszírozott 

támogatás 

legfeljebb

(Ft)

Megnövelt 

önerő összege 

legfeljebb

(nettó, Ft)

3.

KEHOP-

2.1.4-15-

2016-

00003

Az Észak-

Magyarországi 

Régió településein 

élő lakosság 

egészséges ivóvízzel 

való ellátásának 

biztosítása

Borsod-Abaúj-

Zemplén Térségi 

Ivóvíz-kezelési 

Önkormányzati 

Társulás

5 382 333 586 756 294 421 119 225 887 226 690 691 35 736 609 5 382 333 586 982 985 112 154 962 496

A KEOP keretében megkezdett projekt 

szakaszolását követően a 2014–2020 közötti 

időszakban fejeződnek be a fejlesztéssel 

érintett településeken az ivóvízminőség-

javítást célzó munkálatok. A projekt keretében 

megvalósuló ivóvízminőség-javító fejlesztés 

fő célja az elöregedett, túlméretezett 

vezetékek és szerelvények kiváltása modern, 

az egészségre kockázatot nem jelentő 

megoldásokra, továbbá az új ellátó rendszeren 

a megfelelő áramlási viszonyok kialakítása és 

biztosítása.
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A Kormány 2109/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 azonosító számú („Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt” című) projekt 
műszaki tartalmának csökkentéséről és finanszírozási szerkezetének módosításáról

A Kormány
 1.  egyetért a  KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 azonosító számú, „Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt” című projekt  

(a továbbiakban: projekt)
a)  műszaki tartalmának a bicskei hulladék-előkezelő mű elhagyásával történő csökkentésével és
b)  forrásszerkezetének módosításával
az 1. melléklet szerint,

 2.  egyetért a bicskei hulladék-előkezelő mű a projekt keretein kívül történő megvalósításának szükségességével,
 3.  hozzájárul a projekt támogatási szerződésének módosításához az 1. melléklet szerint,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  2.  pontban meghatározott létesítmény 
megvalósítására irányuló beruházás Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 
által történő befejezésének finanszírozásához a  2018. évben 463 322 029 forint forrás rendelkezésre állásáról 
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és 
ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. 
ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcímen,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során

 5.  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azon intézkedések megtételéről, amelyek szükségesek 
a 2. pontban meghatározott létesítménynek
a)  az állam tulajdonába és
b)  az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

vagyonkezelésébe
kerüléséhez,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 6.  felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  nemzetgazdasági minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, 
hogy tegyék meg az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 2. pontban meghatározott létesítmény megvalósítása 
érdekében a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) végrehajtása keretében 
már kifizetett és kifizetés alatt álló összesen 2 733 408 114 forint támogatási összeget ne a KEHOP terhére számolják 
el, hanem az  a  Magyarország központi költségvetésében meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Európai uniós 
programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzatáról kerüljön finanszírozásra az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó 
fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés 
e) pontja alapján,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 7.  felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  KEHOP 6.  pont szerint 

felszabaduló forrásai terhére más projekttel vagy projektjavaslattal kapcsolatos új kötelezettség vállalása érdekében.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2109/2017. (XII. 28.) Korm. határozathoz

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

1.

Projekt 

azonosító száma

Projekt 

megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Projekt eredeti forrásszerkezete Változás Projekt változást követő forrásszerkezete

Projekt rövid bemutatása
2.

A KEHOP 

keretében uniós 

forrás terhére 

finanszírozott 

támogatás 

(Ft)

A KEHOP 

keretében 

hazai forrás 

terhére 

finanszírozott 

támogatás 

(Ft)

Magyarország 

központi 

költségvetése 

terhére 

finanszírozott 

önerő 

(Ft)

A KEHOP 

keretében uniós 

forrás terhére 

finanszírozott 

támogatás 

(Ft)

A KEHOP 

keretében hazai 

forrás terhére 

finanszírozott 

támogatás 

(Ft)

Magyarország 

központi 

költségvetése 

terhére 

finanszírozott 

önerő 

(Ft)

A KEHOP 

keretében uniós 

forrás terhére 

finanszírozott 

támogatás 

(Ft)

A KEHOP 

keretében hazai 

forrás terhére 

finanszírozott 

támogatás 

(Ft)

Magyarország 

központi 

költségvetése 

terhére 

finanszírozott 

önerő 

(Ft)

3.

KEHOP-3.2.1-

15-2016-

00003

Vértesalja 

Hulladék- 

gazdálkodási 

Projekt

Duna–Vértes 

Köze Regionális 

Hulladék- 

gazdálkodási 

Társulás

4 465 626 040 788 051 655 473 328 841 –2 456 659 591 –433 528 164 –260 390 779 2 008 966 449 354 523 491 212 938 062

A projekt keretében 

három hulladékudvart és 

a zöldhulladék kezelésére 

két komposztáló telepet 

alakítanak ki. A Tatabányai 

Hulladékkezelő Központ 

területén csurgalékvíz-tisztító 

berendezés telepítését 

végzik el. Beszerzik továbbá 

a megvalósuló létesítmények 

üzemeltetéséhez szükséges 

eszközöket, járműveket.
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A Kormány 2110/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést 
célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra az „A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. egyedi extenzív 
haltermelési technológiája által kialakított és fenntartott természetvédelmi értékek és környezetvédelmi 
szolgáltatások támogatása” című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46.  § (1b)  bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, 
hogy a  Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  MAHOP-2.5-2017 azonosító számú,  
„A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása” című gazdaságfejlesztést 
célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra az „A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. egyedi extenzív haltermelési 
technológiája által kialakított és fenntartott természetvédelmi értékek és környezetvédelmi szolgáltatások 
támogatása” című támogatási kérelmet benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2111/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. 
(I. 20.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat] 1.  pontja a  következő e)  alponttal 
egészül ki:
(A Kormány)
„e) jóváhagyja a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 6. prioritása teljes keretének 110%-át 
meghaladó mértékű, 30,13 milliárd forint összegű forráskeret meghirdetését, amely 3,11 milliárd forinttal haladja 
meg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 6. prioritásának keretét.”

 2. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

 3. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
3.1. 1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat E:8 mezőjében a  „2017. augusztus” szövegrész helyébe 

a „Meghirdetve 2017. októberben” szöveg,
3.2. 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat

3.2.1.  C:2 mezőjében a „8,774” szövegrész helyébe a „9,174” szöveg,
3.2.2.  C:3 mezőjében a „11,455” szövegrész helyébe a „12,141” szöveg,
3.2.3.  C:4 mezőjében az „1,897” szövegrész helyébe az „1,211” szöveg,

3.3. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat
3.3.1.  E:6c mezőjében a „2017. augusztus” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. augusztusban” szöveg,
3.3.2.  E:7c mezőjében a „2017. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. októberben” szöveg,
3.3.3.  E:7d mezőjében a „2017. augusztus” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. októberben” szöveg,

3.4. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat
3.4.1.  C:4 mezőjében a „4,20” szövegrész helyébe az „5,20” szöveg,
3.4.2.  C:8a mezőjében a „0,80” szövegrész helyébe az „1,30” szöveg,

3.5. 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat C:44 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,28” szöveg,
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3.6. 2. mellékletében foglalt táblázat
3.6.1.  C:2d mezőjében a „Fejlesztős zártkörűen működő részvénytársaság” szövegrész helyébe a „Fejlesztő 

zártkörűen működő Részvénytársaság” szöveg,
3.6.2.  D:2d mezőjében a „7,14” szövegrész helyébe a „7,54” szöveg,
3.6.3.  D:15 mezőjében a „0,8” szövegrész helyébe az „1,30” szöveg,
3.6.4.  F:15 mezőjében a „felnőttlakosság” szövegrész helyébe a „felnőtt lakosság” szöveg

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2111/2017. (XII. 28.) Korm. határozathoz

 1.  Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E)

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

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének 

módja)

(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

5a. VEKOP-8.3.2-18 Gyakornoki program a Közép-Magyarországi Régióban 0,371 egyszerűsített 2018. július
”

 2.  Hatályát veszti az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat 8. sora.

2. melléklet a 2111/2017. (XII. 28.) Korm. határozathoz

Hatályát veszti az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) 2a sora,
b) B:2d mezőjében a „2.” szövegrész.
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A Kormány 2112/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
az AUTÓ UNIVERZÁL Járműjavító Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal 
összefüggésben a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú („Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok 
munkavállalói számára” című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra 
támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46.  § (1b)  bekezdése alapján hozzájárul, hogy 
az  AUTÓ UNIVERZÁL Járműjavító Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a  GINOP-6.1.5-17 
azonosító számú, „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című, 
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a „Szakmai képzések és kompetenciafejlesztés 
az AUTÓ UNIVERZÁL Kft-nél” című támogatási kérelmet benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2113/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a Szent István Egyetemmel és a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító 
számú („Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges 
beruházás támogatása” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra 
támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján hozzájárul
 1.  – a Szent István Egyetem konzorciumi tagsága mellett előterjeszteni tervezett –

a) az „Élelmiszertermékek környezeti terhelésének csökkentése” című,
b) az „Eredetvédett, származásbiztos különleges minőségű marhahús és erre alapozott termék előállítása” című,
c) az „Új, innovatív legeltetési rendszer kidolgozása védett gyepterületek legeltetéses húsmarhatartására” című, 

valamint
 2.  – a  GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi tagsága 

mellett előterjeszteni tervezett – az „Az alternatív növényként termesztett kínai nád – Miscanthus Gigantheus – 
talaj és környezetvédelmi funkcióinak, valamint komplex cellulóz alapú felhasználásának, termékfejlesztési 
lehetőségeinek vizsgálata” című
támogatási kérelemnek a  VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú, 
„Innovációs operatív csoportok létrehozása és az  innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás 
támogatása” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2114/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat  
[a továbbiakban: 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 2. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat
a) C:62 mezőjében a „18,40” szövegrész helyébe a „32,25” szöveg és
b) I:62 mezőjében a „18,40” szövegrész helyébe a „32,25” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2114/2017. (XII. 28.) Korm. határozathoz

 1.  Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 18a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

(1.) (Felhívás azonosító 

jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)]

[Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének 

módja)

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje)(2.) (1. prioritás) (2. prioritás) (3. prioritás) (4. prioritás) (5. prioritás) (6. prioritás)

„

18a. VP2-4.1.3.6-17
Borszőlőültetvény telepítés 

támogatása
4,00 – 3,79 – – 0,21 – standard 2017. december

”
 2. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 50a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

(1.) (Felhívás azonosító 

jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)]

[Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének 

módja)

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje)(2.) (1. prioritás) (2. prioritás) (3. prioritás) (4. prioritás) (5. prioritás) (6. prioritás)

„

50a.
VP5-4.1.6-

4.2.3-17

Mezőgazdasági- és feldolgozó 
üzemek energia-hatékonyságának 

javítása
35,00 – – – – 35,00 – standard 2017. december

”
 3. Hatályát veszti az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 58. sora.
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A Kormány 2115/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a Drávaszög közlekedési infrastrukturális fejlesztéseiről

A Kormány
 1. egyetért a Drávaszög közlekedési összeköttetéseinek átfogó fejlesztéseivel;
 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy folytassanak 

tárgyalásokat a  horvát féllel az  M6 gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó horvát oldali A5 gyorsforgalmi szakasz 
megvalósítása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 3. felhívja a belügyminisztert, hogy folytasson tárgyalásokat a horvát féllel az M6–A5 Ivándárda/Branjin Vrh schengeni 
előírásoknak megfelelő új határátkelőhely létesítéséről;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: az autópálya-kapcsolat megvalósításához illeszkedően

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy Horvátország irányában az  M60 gyorsforgalmi út ütemezett 
megvalósítása érdekében tegyen javaslatot a  Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó 
infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) 
Korm. határozat [a  továbbiakban: 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat] kiegészítésére és a  szükséges források 
biztosítására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat soron következő módosításakor

 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy folytassanak 
tárgyalásokat a horvát féllel az M60 gyorsforgalmi út horvát oldali csatlakozásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot az  1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 
kiegészítésére Horvátország irányában a 67. sz. főút (Szigetvár–Zaláta) országhatárig történő meghosszabbításának 
előkészítésével;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat soron következő módosításakor

 7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy folytassanak 
tárgyalásokat a horvát féllel a 67. sz. főút horvát oldali csatlakozásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 8. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  belügyminiszter 
bevonásával folytassanak tárgyalásokat a  horvát féllel a  Sárok–Főherceglak kisléptékű útkapcsolat horvát oldali 
szakaszának megvalósítása érdekében, az  Interreg V-A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 
2014–2020 rendelkezésre álló forrásaiból;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
Határidő: folyamatos

 9. egyetért a  Budapest–Pécs–Eszék közötti vasúti összeköttetés létesítésével, amelyet utasbarát módon, lehetőleg 
átszállás nélkül és a menetidő 5 óra 30 percre történő csökkentésével szükséges biztosítani;

 10. a 9. pontban foglalt célok megvalósulása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszter 
bevonása mellett tegyen javaslatot a vasúti közlekedés beindításának vizsgálatára, és ennek eredményét mutassa 
be a Kormány részére, továbbá folytassa le az egyeztetéseket a horvát féllel.
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Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2018. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2116/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program kibővítéséről és finanszírozásának biztosításáról

A Kormány a  Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtása 
érdekében a  Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program kibővítésére tekintettel felhívja a  nemzetgazdasági 
minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 
Program többletfinanszírozásának biztosításáról a  2018. évben 890 500 000 forint összegben, majd azt 
követően –  az  ösztöndíjas létszám figyelembevételével – beépülő jelleggel a  Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet XX. fejezet Emberi Erőforrások Minisztériuma 18. cím 
Klebelsberg Központ javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2018. évre vonatkozóan a 2018. évi költségvetés végrehajtása során 2018. június 30.
 a következő évekre vonatkozóan az ösztöndíjas létszám adatok alapján az adott évi központi 

költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2117/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
az ukrajnai eredetű felső-tiszai kommunális hulladék kezelésére irányuló beruházás tervezéséhez szükséges 
költségvetési forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy műszaki megoldást kell létrehozni az ukrajnai eredetű felső-tiszai kommunális hulladék fizikai 

eltávolításához;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  ukrajnai eredetű felső-tiszai kommunális hulladék 

kezelésére irányuló beruházás tervezéséhez szükséges 55 000 000 forint költségvetési forrás biztosításáról 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium 
fejezet, 17. Vízügyi igazgatóságok cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  tervezési folyamat lezárását követően nyújtson be a  Kormány részére 
előterjesztést a megvalósításhoz szükséges források biztosítása érdekében.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a tervezési feladatok lezárását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2118/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésének előkészítéséhez szükséges forrás 
biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésének előkészítésével és a szükséges források 

biztosításával;
 2. a beruházással összefüggésben, a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről 

szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a), b), d)–f ) és m)–o) pontja 
szerinti előkészítési fázisokra – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal 
együtt – összesen 170 000 000 forint forrást biztosít a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy az  előkészítési fázisokat 
legkésőbb 2018. szeptember 30-ig kell megvalósítani;

 3. az 1. pont szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki;
 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban 

foglaltak megvalósítása érdekében – gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet  
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési 
programok alcím, 25. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport javára – a  kifizetésekhez kapcsolódó 
pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – összesen 170 000 000 forint egyszeri 
átcsoportosításáról, a  fel nem használt rész tekintetében a  Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési 
kötelezettséggel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal
 a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a 7. pont a) alpontja szerinti jelentés 

tudomásulvételét követő 15 napon belül
 5. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány által 

alapított Fons Sacer belső egyházi jogi személy valósítsa meg;
 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a  4.  pont szerint biztosított forrás terhére, a  Magyar Turisztikai 

Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ügynökség) útján – az 5. pont szerinti egyházi 
jogi személy részére az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
101/A. §-a hatálya alá tartozó támogatást nyújtson;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a) az  Ügynökség bevonásával készítsen jelentést a  Rendelet 7.  § (1)  bekezdése szerinti beszámolási 

kötelezettség teljesítése érdekében a  2.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának 
állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. október 31.

b) az  előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére az  1.  pont szerinti 
beruházás megvalósításának kérdésében, a  kivitelezéshez és az  üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, 
költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a jelentés elfogadását követően

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges 
források biztosításáról

A Kormány
 1. elkötelezett a  kórházi infrastruktúra javítása, az  egyházi egészségügyi fejlesztések iránt, ezért egyetért 

a  Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztéséhez szükséges beruházások 
megvalósításával, a  Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában III. progresszivitású szinten 
geriátriai ellátásokat és hospice ellátást nyújtó gyógyintézmény kialakításával;

 2. egyetért azzal, hogy az  1.  pontban foglalt célok megvalósításához kötődő szakmai program kialakítása 
az Egészséges Budapest Program előkészítésével összehangolva végezhető el, ezért felhívja az emberi erőforrások 
miniszterét, hogy ennek érdekében tegye meg a feladatkörébe tartozó intézkedéseket;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 
az 1. pontban foglalt cél megvalósításához a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház részére 
a  2018. évben legfeljebb 1  275  313 800 forint; a  2019. évben legfeljebb 2  507  348 500 forint; a  2020. évben 
legfeljebb 1  062  113 920 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  2018–2020. évi központi költségvetés  
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2018. évben a felmerülés ütemében
 a 2019. és a 2020. évet érintően a központi költségvetés tervezése során

 4. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva jóváhagyja az 1. melléklet szerinti 
előzetes kapacitás-befogadást – a 2021. finanszírozási évtől kezdődően – azzal, hogy a többletkapacitás-befogadás 
finanszírozási igénye nem ronthatja az  Egészségbiztosítási Alapnak a  Kormány által jóváhagyott költségvetési 
egyenlegét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozathoz

MAZSIHISZ Szeretetkórház

Járóbeteg-szakellátás

szakmakód szakma
szakorvosi 

óra

nem szakorvosi 

óra

többletkapacitásnak minősülő 

eszköz befogadása
db pont/hó*

0100 belgyógyászat 10 – – –

2200
rehabilitációs medicina 
alaptevékenységek

20 – – –

0106 geriátria 20 – – –

* az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999 (III. 3.) Korm. rendelet 27/A.  § 
(4) bekezdése alapján a mindenkor érvényes, egy kapacitás egységre jutó, szakma szerinti országos átlagos TVK érték alapján meghatározott volumen.
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MAZSIHISZ Szeretetkórház

Fekvőbeteg-szakellátás

szakmakód szakma aktív ágyszám
krónikus 

ágyszám

többletkapacitásnak minősülő 

eszköz befogadása
db szorzó

             

2200
rehabilitációs medicina 
alaptevékenységek

– 30 – – 2,0

7306 hospice-palliatív ellátás – 30 – – 1,9
7305 ápolási tevékenység – -138 – – 1,0

010C
krónikus ellátás, krónikus 
belgyógyászat

– -60 – – 1,2

A Kormány 2120/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő forrásbiztosításról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kárpátok-Alpok Zrt.) 

300 000 000 forint összegű támogatásban részesüljön;
 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi  

XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 2. Állami tulajdonú társaságok támogatása 
jogcímcsoport 2. Az  MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcím terhére 
az 1. pontban meghatározott forrást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján 
biztosítsa a Kárpátok-Alpok Zrt. részére.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2121/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének 
biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 
módosításáról

 1. A Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása 
érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat [a továbbiakban: 
1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat] 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak a 2018–2021. évi 
Tour de Hongrie körversenyek sikeres megrendezésének érdekében:
a) a rendezvény közvetítésének Eurosport műsorrendjébe kerüléséhez, valamint a  nemzeti és nemzetközi 
kommunikációjához, promóciójához a  2018. évben szükséges 195 826 000 forint többletforrás a  Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím,  
9. Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport javára, továbbá a  kapcsolódó kincstári díjhoz és pénzügyi tranzakciós 
illetékhez szükséges 685 391 forint többletforrás a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,  
1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára történő biztosításáról;
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b) a rendezvény közvetítésének Eurosport műsorrendjébe kerüléséhez, valamint a  nemzeti és nemzetközi 
kommunikációjához, promóciójához a  2019. évben szükséges 251 102 000 forint, a  2020. évben szükséges  
251 102 000 forint és a  2021. évben szükséges 311 102 000 forint összegű többletforrás biztosításáról  
a 2019–2021. évi központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára; továbbá a kapcsolódó 
kincstári díjhoz és pénzügyi tranzakciós illetékhez szükséges a  2019. évben 878 857 forint, a  2020. évben  
878 857 forint és a 2021. évben 1 088 857 forint többletforrás a 2019–2021. évi központi költségvetés XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára történő biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az a)  pont tekintetében a  költségvetés végrehajtása során a  felmerülés ütemében, a  b)  pont 
tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során”

 2. Az 1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat a következő 4. és 5. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 3. pontban szereplő feladat ellátása érdekében a 3. pont alapján 
a  Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport javára biztosított forrás terhére, legfeljebb annak mértékéig a  Magyar 
Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.) 
támogatási szerződést kössön;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 3. pont szerinti források biztosítását követően azonnal

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 3. pontban szereplő feladat teljesülése érdekében gondoskodjon 
arról, hogy a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a  Tour de Hongrie nemzeti körverseny médiajogait birtokló 
szervezettel műsorsugárzási és szolgáltatási szerződést kössön.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. útján
Határidő: a 4. pont szerinti támogatási szerződés megkötését követően azonnal”

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


	A Kormány 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

	A Kormány 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról

	A Kormány 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Kormányzati Adatközpont működéséről

	A Kormány 468/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a külföldi felhasználásra szánt közokiratok felülhitelesítésének szabályairól

	A Kormány 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről

	A Kormány 470/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről

	A Kormány 471/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól

	A Kormány 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről

	A Kormány 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 474/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) 
Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtá

	A Kormány 476/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	egyes építési beruházások országkép- és településképvédelmi szempontú véleményezésének megvalósítása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról

	A Kormány 477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 478/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

	A Kormány 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 480/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az egyes kormányrendeleteknek a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

	A Kormány 481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő módosításáról

	A Kormány 482/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 2091/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjai által elfogadott Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 
(Agenda 2030) nemzeti végrehajtásából eredő feladatok ellátásáról

	A Kormány 2092/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 
2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek részeként megvalósuló, a keringési betegségek megelőzését célzó komplex programról

	A Kormány 2093/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Kormányzati Adatközpont működésével kapcsolatos költségek viseléséről

	A Kormány 2094/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	az utazási vállalkozók által végzett tevékenységek állami ellenőrzési rendszerének felülvizsgálatáról

	A Kormány 2095/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	az Országos Mentőszolgálat által használt egyes mentőállomások felújítása, újjáépítése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

	A Kormány 2096/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztéséről szóló beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

	A Kormány 2097/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Miskolci Egyetemen létrehozandó Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár létrehozása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

	A Kormány 2098/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ támogatásáról

	A Kormány 2099/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 2100/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjával kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 2101/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a 2018–2021. évi FINA Rövidpályás Úszó Világkupa magyarországi futamának évenkénti megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 2102/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről

	A Kormány 2103/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program módosításáról

	A Kormány 2104/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Dealogic Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről

	A Kormány 2105/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá a közreműködésükkel megvalósuló projektek finanszírozásáról

	A Kormány 2106/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítani tervezett, a Budapest, Rákos és Hatvan állomások közötti vasúti vonalszakaszt érintő projektek forrásszerkezetének módosításával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításá

	A Kormány 2107/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a GINOP-7.1.6-16-2017-00005 azonosító számú („Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

	A Kormány 2108/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 azonosító számú („Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

	A Kormány 2109/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 azonosító számú („Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt” című) projekt műszaki tartalmának csökkentéséről és finanszírozási szerkezetének módosításáról

	A Kormány 2110/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra az „A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. egyedi extenzív haltermelési technológiája által kialakított és fenntarto

	A Kormány 2111/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 2112/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	az AUTÓ UNIVERZÁL Járműjavító Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú („Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megval

	A Kormány 2113/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Szent István Egyetemmel és a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú („Innovációs operatív csoportok létr

	A Kormány 2114/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 2115/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Drávaszög közlekedési infrastrukturális fejlesztéseiről

	A Kormány 2116/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program kibővítéséről és finanszírozásának biztosításáról

	A Kormány 2117/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	az ukrajnai eredetű felső-tiszai kommunális hulladék kezelésére irányuló beruházás tervezéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról

	A Kormány 2118/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 2120/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő forrásbiztosításról

	A Kormány 2121/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
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