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III. Kormányrendeletek

A Kormány 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól

A Kormány
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény a 73. § (3) bekezdés k) pontjában és a 73/B. § b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

I. FEJEZET 
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. §  E rendelet alkalmazásában:
a) AeMC: a  polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az  egészségi 

alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló 27/2014. 
(IV.  30.) NFM rendelet [a  továbbiakban: 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet] 2.  § 1.  pontjában meghatározott 
fogalom;

b) AME: a 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;
c) ANS szolgáltató: az  egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 

2004.  március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és a  tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 549/2004/EK 
európai parlamenti és a  tanácsi rendelet) 2.  cikk 5.  pontjában meghatározott léginavigációs szolgáltató 
(Air Navigation Service Provider);

d) ATS felderítő rendszer: légijárművek azonosítására alkalmas rendszerekre használt gyűjtőfogalom, amely 
érzékelő eszközöket, adatátviteli kapcsolatokat, adatfeldolgozó rendszert, helyzetképernyőt tartalmaz 
(ATS surveillance system);

e) ATS felderítő szolgálat: a  légiforgalmi felderítő rendszer közvetlen felhasználásával nyújtott szolgáltatás 
(ATS surveillance service);

f ) EATMN-rendszer és rendszerelem: 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott 
fogalom;

g) éves minőségbiztosítási ellenőrzési program: egy adott  naptári évben végrehajtani tervezett légiközlekedés 
védelmi minőségbiztosítási ellenőrzéseket tartalmazó dokumentum;

h) földi kiszolgálás: a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII.  törvény (a  továbbiakban: Lt.) 71. § 23. pontjában 
említett tevékenység;

i) GAT: a  légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 
[a továbbiakban: 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet] 3. § 47. pontjában meghatározott fogalom;

j) lábról induló sárkányrepülő eszköz: a  légijármű és a  repülőeszköz személyzet, valamint a  repülésüzemi tiszt 
képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről 
szóló 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet [a  továbbiakban: 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet] 2.  § 19.  pontjában 
meghatározott fogalom;

k) minőségbiztosítási ellenőrzési terv: meghatározott légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzés 
végrehajtásának terve, amely tartalmazza a  minőségbiztosítási ellenőrzés időtervét, szempont-rendszerét, 
valamint a végrehajtás erőforrásait;

l) motoros légijármű: a  hangsebesség alatti, sugárhajtású repülőgép, kivéve a  STOL repülőgép; a  9000  kg-nál 
nagyobb maximális engedélyezett felszálló tömegű légcsavaros repülőgép; a  9000 kg, vagy ennél 
kisebb maximális engedélyezett felszálló tömegű légcsavaros repülőgép, kivéve a  kizárólag tűzoltásra, 
mezőgazdasági vagy erdőgazdasági szóró tevékenységre használt és a muzeális értéket képviselő repülőgép; 
a  helikopter, kivéve a  kizárólag tűzoltásra, mezőgazdasági vagy erdőgazdasági szóró tevékenységre, külső 
teher emelésre és szállításra használt helikoptert; a  450 kg, vagy ennél kisebb maximális engedélyezett 
felszálló tömegű motoros légijármű és a lajstromozásra nem kötelezett légijármű;
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m) OAT: az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 3. § 127. pontjában meghatározott fogalom;
n) STOL (Short take-off and landing) repülőgép: olyan hangsebesség alatti, sugárhajtású repülőgép, amelynek 

a felszállásához szükséges futópálya hossza 610 méternél rövidebb;
o) szakmai irányító: a  külön jogszabályban meghatározott légi és földi üzemeltetésért, a  szakszemélyzet 

képzéséért, a légijármű karbantartásért és a minőségbiztosításért felelős vezető személy;
p) TMA: az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 3. § 172. pontjában meghatározott fogalom;
q) vezető: a gazdasági társaság vezetője, vezető tisztségviselője, az egyéni vállalkozó;
r) WGS–84: a  léginavigációs és a  légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési 

eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet [a továbbiakban: 68/2011. (XI. 30.) 
NFM rendelet] 2. § 5. pontjában meghatározott fogalom;

s) KIT: a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló 21/2015. (V. 4.) NFM rendelet 2. § 
10. pontjában meghatározott fogalom.

II. FEJEZET 
A LÉGIKÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGNAK A LÉGIFORGALMI SZOLGÁLATOK ELLÁTÁSÁVAL ÉS ELJÁRÁSAIVAL, 
VALAMINT MAGYARORSZÁG LÉGTERÉBEN ÉS REPÜLŐTEREIN TÖRTÉNŐ REPÜLÉSEK VÉGREHAJTÁSÁVAL 
ÖSSZEFÜGGŐ KIEGÉSZÍTŐ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

1. Általános rendelkezések

2. § (1) A légiközlekedési hatóság
a) előírhatja az  Lt. 33.  §-ában meghatározott nyilvános repülőrendezvény engedélyezésekor – az  esetileg 

megnövekedett légiforgalomra vagy a légiforgalom jellemzőire tekintettel – a rendezvény idejére a repülőtéri 
repüléstájékoztató szolgálat biztosítását,

b) jóváhagyja a standard indulási, érkezési, megközelítési és várakozási eljárások létesítését, illetve módosítását,
c) jóváhagyja a  szomszédos ATS egységek által megkötendő, az  57/2016. (XII. 22.) NFM rendeletben 

meghatározott megállapodást,
d) jóváhagyja az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 24. § (3) bekezdésében meghatározott külön megállapodást,
e) megfelelő intézkedéseket hoz a  légijármű üzemeltetésére hatással lévő, a  nyilvános repülőterek közelében 

kereskedelmi, szórakoztató és egyéb célokra rendszeresen használt lézersugár elleni védelemről,
f ) az ATM szolgáltatók és a légiközlekedési baleset kivizsgáló szervezet javaslata alapján, a Nemzetközi Polgári 

Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) Biztonság-irányítási Kézikönyv (ICAO Safety Management Manual, 
a továbbiakban: ICAO Doc 9859) dokumentumának figyelembevételével nemzeti repülésbiztonság-irányítási 
programot dolgoz ki,

g) jóváhagyja és felügyeli – az  57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 31.  § (6)  bekezdésében meghatározott  – 
a légiforgalmi szolgáltató saját ATS repülésbiztonság-irányítási programját;

h) jóváhagyja az  57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 37.  § (2)  bekezdés f )  pont fb)  alpontjában meghatározott 
együttműködési megállapodásokat,

i) jóváhagyja az  57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 45.  § (2)  bekezdésében meghatározott Repülőtéri 
Kényszerhelyzeti Tervet vagy helyi előírást,

j) ellenőrzi az  57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 14.  mellékletének 1.  pontjában meghatározott, az  ATM céljára 
kialakított rendszerek HMI (Human-Machine Interface) megfelelőségét.

 (2) Mindazon hatósági eljárásokban, amelyek e  rendelet hatálya alá tartoznak és amelyek ügyintézési határidejéről 
törvény nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 25 nap.

2. ATS útvonalak tervezésére, létesítésére, és módosítására vonatkozó kiegészítő eljárási szabályok

3. § (1) A standard indulási, érkezési, megközelítési és várakozási eljárások létesítésére és módosítására vonatkozó kérelmet 
ellenőrzött légtérben az  illetékes ANS szolgáltató, nem ellenőrzött légtérben az  illetékes ATS szolgálat vagy 
a repülőtér üzemben tartója nyújthat be a légiközlekedési hatósághoz.
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 (2) A  légiközlekedési hatóság a  standard indulási, érkezési, megközelítési és várakozási eljárások létesítésére, illetve 
módosítására vonatkozó jóváhagyást abban az  esetben adja meg, ha a  standard indulási, érkezési, megközelítési 
és várakozási eljárások tervezését az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 17. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek megfelelően végezték.

3. ATS felderítő szolgáltatásokkal összefüggő kiegészítő eljárási szabályok

4. § (1) Radarberendezések TMA-beli alkalmazása esetén a  légiközlekedési hatóság engedélye szükséges a  felderítő 
radarbevezetések végrehajtásához, és ahhoz, hogy a bevezetéseket a  futópálya küszöbtől milyen távolságig lehet 
alkalmazni.

 (2) A  kérelemnek tartalmaznia kell az  ICAO Doc 8168 I. kötetben meghatározottak szerint kidolgozott megközelítési 
eljárás leírását, a  megközelítési eljárást kiszolgáló radartérkép elemek felsorolását, valamint a  radarberendezés 
pontosságára vonatkozó adatokat.

4. Személyzet nélküli szabad ballonokra vonatkozó kiegészítő eljárási szabályok

5. § (1) A Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 56/2016. (XII. 22.) 
NFM rendelet 13.  §-ában meghatározott könnyű kategóriájú szabad ballonra vonatkozó felbocsátási tervet 
10 nappal a felbocsátást megelőzően meg kell küldeni a légiközlekedési hatóságnak.

 (2) A felbocsátási tervnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a felbocsátás helye, földrajzi koordinátája,
b) a felbocsátás ideje a  napok és az  időpontok Egyeztetett Világidőben (a  továbbiakban: UTC) történő 

megjelölésével,
c) a ballon jellemzői a kategória, tömeg, szín és méret megjelölésével,
d) maximális üzemelési magasság.

 (3) A könnyűkategóriájú, személyzet nélküli szabad ballonok rendszeres felbocsátását az előzetes felbocsátási tervnek 
megfelelően kell végezni. Ha – különösen időjárási – körülmények indokolják, az  előzetes felbocsátási tervben 
foglaltaktól el lehet térni.

 (4) A felbocsátási terv nemzetközi közzétételéről a légiközlekedési hatóság gondoskodik.
 (5) A  felbocsátási tervben foglalt körülmények változása esetén módosított felbocsátási tervet kell készíteni, és azt 

– a módosítások alkalmazását megelőzően – meg kell küldeni a légiközlekedési hatóságnak.

III. FEJEZET 
REPÜLŐTEREKRE, LÉGINAVIGÁCIÓS FÖLDI BERENDEZÉSEKRE ÉS A FÖLDI KISZOLGÁLÁSRA VONATKOZÓ 
KIEGÉSZÍTŐ KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

5. Általános rendelkezés

6. §  A légiközlekedési hatóság
a) kiadja a repülőterek üzemben tartási engedélyét,
b) frekvencia-hozzájárulást ad ki,
c) kapcsolatot tart a  68/2011. (XI. 30.) NFM rendeletben meghatározott S-módú kódkiosztás tekintetében, 

a  lekérdezési kód-kiosztási rendszerben a  léginavigáció biztonságát szolgáló európai szervezettel 
(a továbbiakban: EUROCONTROL),

d) EATMN-rendszer vagy rendszerelem, valamint egyéb földi berendezés felügyeletét,
e) kiadja az EATMN-rendszer vagy az egyéb földi berendezés telepítése iránti engedélyt,
f ) kiadja az EATMN-rendszer vagy az egyéb földi berendezés üzemben tartása iránti engedélyt,
g) kiadja a rádióállomás kezelői engedélyt,
h) kiadja a földi kiszolgálás végzéséhez szükséges hatósági engedélyt.
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6. A repülőtér üzemben tartási engedélyére vonatkozó kiegészítő eljárási szabályok

7. § (1) A repülőtér üzemben tartási engedélye határozatlan időtartamra szól.
 (2) Az üzemben tartási engedélyekről a légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet, amely a következőket tartalmazza:

a) az üzemben tartott repülőtér neve és címe,
b) a repülőtér minősítése,
c) az üzemben tartó adatai (név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail-cím, kapcsolattartó neve),
d) a repülőtér WGS-84 rendszerű földrajzi koordináták szerint meghatározott vonatkozási pontja,
e) a repülőtér tengerszint feletti magassága.

8. §  A repülőtér üzemben tartását és az üzemben tartási engedélyben foglaltak megtartását a  légiközlekedési hatóság 
– hatósági ellenőrzés keretében – ellenőrzi.

7. Frekvencia igénybevétel feltételei

9. § (1) Frekvenciahasználati hozzájárulást kell kérni a légiközlekedési hatóságtól
a) rádióberendezés fejlesztésére,
b) rádióállomás és hálózat telepítésére, üzembe helyezésére,
c) rádióállomás kísérleti üzembe helyezésére, próbaüzemére,
d) frekvencia-, fedésterület- és magasságváltozás esetében.

 (2) A kérelemnek tartalmaznia kell a rádióberendezés tervezett frekvenciáját, hívójelét, telepítési helyét, a nemzetközi 
polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről 
szóló 2007. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XLVI. törvény) által közzétett 15. függelékben meghatározott 
pontossággal földrajzi WGS–84 rendszerű koordinátáit, a rendszer megnevezését.

 (3) A kérelem benyújtásakor igazolni kell a rádióberendezés megfelelőségét.
 (4) A  rádióberendezés megfelelőségét különösen a  megfelelőség vizsgálatáról szóló dokumentációval vagy a  gyártó 

székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező hatóság által kibocsátott bizonyítvánnyal lehet igazolni.
 (5) A kérelem tartalmazza a rádióberendezés működési területének légtérfedési és magassági diagramját, szabványos 

méretarányban.
 (6) A rádióberendezések üzembe helyezése előtt legalább 90 nappal a légiközlekedési hatóságtól frekvenciahasználati 

hozzájárulást kell kérni az  előzetes nemzeti és nemzetközi frekvenciaegyeztetés, illetve frekvenciakoordináció 
lefolytatásához.

 (7) A  légiközlekedési hatóság a  Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal (a  továbbiakban: NMHH) együttműködve 
nemzeti frekvenciaegyeztetést végez. A  légiközlekedési hatóság a  nemzeti frekvenciaegyeztetés (egyetértő) 
eredménye alapján a társországok légügyi hatóságaival az ICAO által előírt előzetes frekvenciaegyeztetést tart.

 (8) A  légiközlekedési hatóság a  nemzetközi egyezményekben foglaltaknak megfelelően jár el a  légiforgalmi célú 
frekvenciákra vonatkozó nemzetközi egyeztetés és koordinációs eljárás lefolytatásában. Az  ICAO vonatkozásában 
a  légiközlekedési hatóság egyeztet, a  Nemzetközi Távközlési Egyesület vonatkozásában a  koordinációt az  NMHH 
végzi.

 (9) Az  NMHH a  nemzetközi frekvenciakoordináció eredményeit frekvenciakiosztási tervbe foglalva teszi közzé 
a  légiközlekedési hatóság és a  felhasználók tájékoztatása, valamint a  tételes frekvencia-igénybevétel lehetősége 
céljából.

10. §  A léginavigációs és a  légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és 
hatósági felügyeletéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott S-módú kódkiosztás tekintetében a lekérdezési 
kód-kiosztási rendszerben az  EUROCONTROL-lal történő kapcsolattartás a  légiközlekedési hatóság kijelölt 
kapcsolattartója útján történik.

8. S-módú lekérdezési kódok kiosztása

11. § (1) Az  egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó 
követelmények megállapításáról szóló 2009. március 30-i 262/2009/EK bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 
262/2009/EK bizottsági rendelet) szerinti lekérdezési kód-kiosztási kérelmet (a  továbbiakban: lekérdezési 
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kód-igénylés) legkésőbb a légiközlekedési hatóság honlapján közzétett, az EUROCONTROL által megadott kiosztási 
időpont (a továbbiakban: kiosztási időpont) előtt 190 nappal kell benyújtani a légiközlekedési hatósághoz.

 (2) Amennyiben az  igényelt új kód bevezetése nincs hatással már benyújtott lekérdezési kód-igénylésre vagy létező 
kódra, az (1) bekezdésben meghatározott kiosztási időponthoz nem kapcsolódó, külön eljárás kezdeményezhető.

 (3) A  légiközlekedési hatóság a  kérelem beérkezését követően megvizsgálja, hogy a  benyújtott lekérdezési 
kód-igénylés megfelel-e a  262/2009/EK bizottsági rendelet 5.  cikk (1) és (2)  bekezdésében felsorolt 
követelményeknek.

 (4) A kapcsolattartó a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő lekérdezési kód-igénylést továbbítja oly 
módon, hogy az legkésőbb a kiosztási időpont előtt 168 nappal megérkezzen az EUROCONTROL-hoz.

12. § (1) Az  EUROCONTROL által véleményezésre megküldött lekérdezési kód-kiosztási tervre vonatkozó javaslatot 
a légiközlekedési hatóság – az S-mód üzemeltetőkkel egyeztetve – 28 napon belül véleményezi, ha a javaslat érinti 
a Magyarország területén tevékenységet végző S-mód üzemeltetőket vagy a Magyarországon érvényes lekérdezési 
kód-kiosztást.

 (2) Amennyiben a  lekérdezési kód-kiosztási tervre vonatkozó javaslattal az  S-mód üzemeltető és a  légiközlekedési 
hatóság is egyetért, a  kapcsolattartó a  javaslatra vonatkozó jóváhagyást megküldi az  EUROCONTROL-nak, egyéb 
esetben a kapcsolattartó a javaslat elutasításáról értesíti az EUROCONTROL-t.

 (3) Az  EUROCONTROL által kiadott lekérdezési kód-kiosztási tervet a  kapcsolattartó továbbítja az  S-mód 
üzemeltetőknek. A  kapcsolattartó tájékoztatja az  EUROCONTROL-t a  terv kézhezvételéről és S-mód üzemeltetők 
részére történt továbbításról a kiadástól számított 14 napon belül.

 (4) Az  S-mód üzemeltetőknek a  lekérdezési kód-kiosztási tervben meghatározottak szerint, de legkésőbb a  beállítási 
időszak utolsó napján 00:00 UTC-ig (Egyeztetett Világidő) végre kell hajtani a szükséges változtatásokat. Az S-mód 
üzemeltető a végrehajtás eredményéről tájékoztatja a kapcsolattartót, aki továbbítja azt az EUROCONTROL részére.

9. Telepítési engedéllyel összefüggő eljárási szabályok

13. § (1) Az  EATMN-rendszer vagy rendszerelem felügyeletét a  léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös 
követelmények megállapításáról, valamint a  482/2008/EK és a  691/2010/EU rendelet módosításáról szóló 
2011.  október 17-i 1035/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek (a  továbbiakban: 1035/2011/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet) megfelelően látja el a légiközlekedési hatóság.

 (2) Az egyéb földi berendezés felügyeletét a légiközlekedési hatóság végzi.

14. § (1) Amennyiben az  EATMN-rendszer vagy egyéb földi berendezés telepítése az  érintett ingatlanban építési 
engedélyhez kötött változtatással jár, vagy a  telepítéshez építési engedélyhez kötött új létesítmény szükséges, 
továbbá, ha a  telepítés a  közműhálózat változásával jár, telepítési engedély iránti kérelmet kell benyújtani 
a légiközlekedési hatósághoz.

 (2) A  telepítési engedély iránti kérelmet a  telepítő, EATMN-rendszer esetében a  későbbi léginavigációs szolgáltató, 
egyéb földi berendezés esetében a későbbi üzemben tartó nyújthatja be a légiközlekedési hatósághoz.

 (3) A telepítési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a telepítő nevét és címét,
b) EATMN-rendszer esetében a későbbi léginavigációs szolgáltató, egyéb földi berendezés esetében a későbbi 

üzemben tartó megnevezését és székhelyét,
c) a tervezett EATMN-rendszer vagy egyéb földi berendezés rendeltetését, működésével elérni kívánt célt, 

valamint állandó vagy ideiglenes jellegét,
d) az üzembe helyezés tervezett időpontját,
e) a tanulmánytervet.

 (4) A telepítési engedély iránti kérelem benyújtásakor igazolni kell
a) a telepítés helyéül kiválasztott ingatlan használatára vonatkozó jogosultságot,
b) a közműhálózat változásával járó telepítés esetében a működéshez szükséges közmű-szolgáltatási feltételek 

meglétét.

15. § (1) Ha a  telepítési engedélyezési eljárás során a  légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a  kérelemben szereplő 
rendszer vagy egyéb földi berendezésnek a  biztonságos működéséhez szükséges feltételek a  tanulmánytervben 
meghatározásra kerültek, és a tanulmánytervben meghatározott telepítéséhez szükséges infrastrukturális feltételek 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 233. szám 39563

és engedélyek, valamint nyilatkozatok rendelkezésre állnak, telepítési engedélyt ad ki. A telepítési engedély 2 évre 
szól és kérelemre egy alkalommal 2 évre meghosszabbítható.

 (2) A  telepítési engedély az  EATMN-rendszer, és az  egyéb földi berendezés teljes vagy részleges kivitelezésére és 
– rádióberendezések kivételével – próbaüzemelésére jogosít.

 (3) A légiközlekedési hatóság – ha szükséges – a telepítési engedélyben meghatározza az EATMN-rendszer és az egyéb 
földi berendezés környezetére vonatkozó beépítési, beültetési, erdőtelepítési korlátozásokat.

 (4) A telepítési engedélyben meghatározott feltételek módosulása esetén a telepítési engedély módosítását kell kérni 
a légiközlekedési hatóságtól.

16. § (1) Az  EATMN-rendszer üzembe helyezéséhez a  léginavigációs szolgáltatónak, egyéb földi berendezés üzembe 
helyezéséhez az  üzemben tartónak üzemben tartási engedély iránti kérelmet kell benyújtania a  légiközlekedési 
hatósághoz.

 (2) Az üzemben tartási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) telepítési engedélyhez kötött egyéb földi berendezés esetében a telepítési engedély számát;
b) EATMN-rendszer esetében az  Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló 

2004.  március  10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 552/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet) 6. cikkében meghatározott EK-ellenőrzési nyilatkozatot és az ahhoz 
kapcsolódó műszaki dokumentációt;

c) a kapcsolódó EATMN-rendszerelem esetében a  gyártó által kiadott 552/2004/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 5.  cikkében meghatározott EK-megfelelőségi vagy alkalmazhatósági nyilatkozatot, 
egyéb földi berendezés esetében a  gyártó vagy a  forgalomba hozatalért felelős személy által kibocsátott 
megfelelőségi nyilatkozatot;

d) egyéb földi berendezés esetében:
da) az üzemben tartó megnevezését,
db) a  berendezésnek a  telepítő által a  telepítés helyén végzett földi és – ha szükséges – légi 

ellenőrzéséről szóló, valamint a próbaüzemelés során felvett jegyzőkönyveket,
dc) a berendezés karbantartási utasítását,

e) telepítési engedélyhez nem kötött egyéb földi berendezés esetében a berendezés tanulmánytervét.
 (3) A kérelem benyújtásakor igazolni kell

a) a létesítmény érintésvédelmi, valamint – ahol indokolt – villámvédelmi megfelelőségét,
b) egyéb berendezéssel összefüggésben működő vagy arra hatással lévő EATMN-rendszer, illetve egyéb földi 

berendezés esetében az együttműködtethetőség vizsgálatát.
 (4) További szervezet kinevezése vagy a  kinevezés visszavonása esetén a  légiközlekedési hatóság a  kijelölést követő 

30 napon belül tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter). A légiközlekedési hatóság 
értesítése alapján a  miniszter végrehajtja az  552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.  cikk (1) és 
(3) bekezdésében foglalt tájékoztatási feladatokat.

17. § (1) Az üzemben tartási engedély kiadására irányuló eljárás során a légiközlekedési hatóság
a) az EATMN-rendszer esetében az  552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az  

552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikke alapján az  Európai Bizottság által kiadott 
végrehajtási rendeletben meghatározott szabályoknak,

b) egyéb földi berendezés esetében a  2007.  évi XLVI.  törvény által közzétett 10. függelék és kapcsolódó 
előírásainak vagy egyéb szabványoknak való megfelelőséget vizsgálja.

 (2) Amennyiben az  EATMN-rendszer vagy az  egyéb földi berendezés megfelel e  rendeletben, valamint 
az  EATMN-rendszer esetében az  552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott alapvető 
követelményeknek és az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke alapján az Európai Bizottság 
által kiadott végrehajtási rendeletben meghatározott, az  átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályoknak, 
a légiközlekedési hatóság üzemben tartási engedélyt ad ki.

 (3) Az  üzemben tartási engedély az  EATMN-rendszernek és az  egyéb földi berendezésnek a  gyártó által megadott 
élettartamáig, ha a  gyártó ilyen időtartamot nem határozott meg, akkor határozatlan időtartamig hatályos. 
Amennyiben az  552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6.  cikkében meghatározott EK-ellenőrzési 
nyilatkozat ideiglenes, akkor az ideiglenes nyilatkozatban meghatározott időtartamig hatályos.

 (4) Egyéb földi berendezés esetében, ha a  légiközlekedési hatóság az  ellenőrzése során megállapítja, hogy nem felel 
meg az  e  rendeletben és az  előzetes tájékoztatás, a  koordinálás és a  légi járatok légiforgalmi irányító egységek 
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közötti átadása céljából a  repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények 
megállapításáról szóló 2006. július 6-i 1032/2006/EK bizottsági rendeletben (a  továbbiakban: 1032/2006/EK 
bizottsági rendelet) meghatározott követelményeknek, a  berendezés alkalmazását korlátozza vagy az  üzemben 
tartási engedélyt visszavonja.

18. § (1) Amennyiben az  EATMN-rendszeren vagy az  egyéb földi berendezésen olyan változtatást hajtanak végre, amely 
a  rendszer vagy egyéb földi berendezés alapvető működési jellemzőit műszaki vagy funkcionális szempontból 
megváltoztatja, az üzemben tartási engedély módosítását kell kérni.

 (2) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) EATMN-rendszer esetében a  16.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározottakat, és EATMN-rendszerelem 

esetében, ha szükséges a  gyártó által kiállított, az  552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
5. cikkében meghatározott EK-megfelelőségi vagy alkalmazhatósági nyilatkozatot,

b) egyéb földi berendezés esetében a  16.  § (2)  bekezdés d)  pont db) és dc)  alpontjában és e)  pontjában 
meghatározottakat.

 (3) Az EATMN-rendszer, és az egyéb földi berendezés üzemben tartásának megszüntetését az üzemben tartónak be kell 
jelentenie a légiközlekedési hatóságnak.

19. § (1) Az  EATMN-rendszer vagy rendszerelem felügyeletét a  légiközlekedési hatóság az  1035/2011/EU bizottsági 
végrehajtási rendeletnek megfelelően látja el.

 (2) Az egyéb földi berendezés felügyeletét a légiközlekedési hatóság végzi.

10. Légiforgalmi földi rádióállomás kezelői engedélyre vonatkozó kiegészítő eljárási szabályok

20. § (1) A rádióállomás kezelői engedélyt a légiközlekedési hatóság 5 évre adja ki.
 (2) A  rádióállomás kezelői engedélyt a  hatóság visszavonja, ha az  engedélyes a  rádióállomás kezelésére vonatkozó 

szabályokat súlyosan megszegi.

11. A földi kiszolgálás feltételei és engedélyezése

21. § (1) A földi kiszolgálás végzéséhez szükséges hatósági engedélyt a légiközlekedési hatóság adja ki. Az engedély mintáját 
a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet (a továbbiakban: 
Földi Kiszolgálás Rendelet) 2. számú melléklete tartalmazza.

 (2) Engedély annak a gazdálkodó szervezetnek adható,
a) amely igazolja a  Földi Kiszolgálás Rendelet 3. és 4. számú mellékletében meghatározott szakmai 

követelmények teljesítését, továbbá
b) amelyet a  Földi Kiszolgálás Rendelet 18.  § szerinti eljárás során kiválasztottak, amennyiben a  repülőtéren 

a légiközlekedési hatóság a földi kiszolgálást e rendelet 26. és 27. §-a alapján korlátozta.

22. § (1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező telefonszámát, cégjegyzékben nyilvántartott kérelmező esetében továbbá cégnevét, székhelyét, 

cégjegyzékszámát,
b) a Földi Kiszolgálás Rendelet 1. számú mellékletében meghatározott egy vagy több tevékenységet, amelyet 

a kérelmező folytatni kíván,
c) azt a repülőteret, ahol a b) pont szerinti földi kiszolgálást végezni kívánja,
d) azoknak a  légijárműveknek a  típusát, amelyek vonatkozásában a  b)  pont szerinti földi kiszolgálást végezni 

kívánja.
 (2) A kérelem – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – benyújtása során igazolni kell

a) a tevékenység végzésének jogszerűségét,
b) a szakmai követelmények teljesítését,
c) a kiválasztás tényét, amennyiben a  repülőtéren a  légiközlekedési hatóság a  földi kiszolgálást a  26.  § vagy 

a  27.  § (1)  bekezdése alapján korlátozta és a  Földi Kiszolgálás Rendelet 18.  §-a szerinti kiválasztási eljárást 
lefolytatták.

 (3) A kérelemhez csatolni kell az Lt. 23. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezeti és működési szabályzatot.
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 (4) Ha a  kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a  légiközlekedési hatóság a  tevékenység végzésének 
jogszerűsége tekintetében a  cégkivonatot a  cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi 
meg.

23. § (1) Az engedélyt a légiközlekedési hatóság 5 évre adja ki. Az engedély időbeli hatályát – a hatály lejárta előtt benyújtott 
kérelem alapján – a légiközlekedési hatóság további 5 évre meghosszabbítja, ha annak jogszabályi akadálya nincs, 
és az engedély megadásához az e rendeletben előírt feltételek továbbra is fennállnak.

 (2) Az engedélyt a légiközlekedési hatóság
a) a Földi Kiszolgálás Rendelet 1. számú mellékletében meghatározott egy vagy több tevékenységre,
b) a Magyarország területén működő, meghatározott kereskedelmi repülőtérre,
c) meghatározott légijármű típusokra adja ki.

 (3) A  földi kiszolgálási tevékenység folytatására jogosultnak az  engedélyt a  földi kiszolgálás végzésének helyén kell 
tartania.

24. §  A repülőtér üzemben tartója, a  repülőtér-használó és a  kiszolgáló köteles a  földi kiszolgálási tevékenysége – és 
egyéb tevékenységei – vonatkozásában a belső számvitelében elkülöníteni az eszközeit, a forrásait, a bevételeit és 
a  ráfordításait. Az  elkülönítés végrehajtását a  légiközlekedési hatóság ellenőrzi. A  repülőtér üzemben tartója által 
végzett földi kiszolgálási tevékenység és a  repülőtér üzemeltetése között nem történhet keresztfinanszírozás. 
E rendelkezés végrehajtását a légiközlekedési hatóság ellenőrzi.

25. § (1) A  légiközlekedési hatóság a  repülőtér üzemben tartójának kérelmére a  saját kiszolgálásra jogosult repülőtér-
használók számát a  következő tevékenységek vonatkozásában legkevesebb kettőre korlátozhatja olyan 
repülőtéren, amelyen évente legalább kétmillió utas- vagy 50 000 tonna áruforgalmat bonyolítanak le – feltéve, ha 
a légiközlekedés biztonsága, illetve a rendelkezésre álló terület vagy kapacitás korlátai azt indokolják – a következő 
tevékenységek vonatkozásában:
a) poggyászkezelés,
b) a forgalmi előtéren előforduló feladatok,
c) üzemanyag- és kenőanyag-kezelés,
d) áru- és postai küldemények fizikai kezelése, függetlenül attól, hogy bejövő, illetve kimenő küldemények, vagy 

azokat a repülőtéri forgalmi épület és a légijármű között továbbítják.
 (2) A  légiközlekedési hatóság a  repülőtér üzemben tartójának kérelmére a  kiszolgálók számát tevékenységenként 

legkevesebb kettőre korlátozhatja olyan repülőtéren, amelyen évente legalább kétmillió utas- vagy 50 000 tonna 
áruforgalmat bonyolítanak le – feltéve, ha a  légiközlekedés biztonsága, illetve a  rendelkezésre álló terület vagy 
kapacitás korlátai azt indokolják – az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek vonatkozásában.

 (3) Amennyiben a  légiközlekedési hatóság korlátozza a  kiszolgálók számát, a  repülőtér-használók minden egyes, 
korlátozás alatt álló földi kiszolgálási tevékenység vonatkozásában legalább két kiszolgáló közül választhatnak.

26. § (1) Ha egy repülőtéren – különösen a  forgalmi torlódások és a  területkihasználás mértéke következtében  – 
a  rendelkezésre álló területnek vagy kapacitásnak olyan korlátai állnak fenn, amelyekre tekintettel a  25.  § 
szerinti korlátozások, valamint a  Földi Kiszolgálás Rendelet 13.  § (2)  bekezdésében foglaltak nem elégségesek, 
a légiközlekedési hatóság a repülőtér üzemben tartójának kérelmére
a) a 25. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban felsoroltakon kívüli földi kiszolgálási tevékenységek vonatkozásában is 

korlátozhatja a saját kiszolgálásra jogosult repülőtér-használók számát,
b) a 25. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban felsorolt földi kiszolgálási tevékenységek vonatkozásában megtilthatja 

a saját kiszolgálást, vagy csak egy repülőtér-használó számára engedélyezheti azt,
c) a 25.  § (2)  bekezdésében hivatkozott tevékenységeken kívüli, egy vagy több földi kiszolgálási tevékenység 

vonatkozásában is korlátozhatja a  kiszolgálók számát a  repülőtér teljes területén vagy annak egy részén, 
a 25. § (2) és (3) bekezdésében előírtak figyelembevételével,

d) a 25. § (2) bekezdésében hivatkozott tevékenységek vonatkozásában egy kiszolgáló számára tarthatja fenn 
a harmadik fél részére történő földi kiszolgálás jogát.

 (2) A tervezett különleges intézkedésekről a légiközlekedési hatóság – legalább három hónappal annak hatálybalépése 
előtt – tájékoztatja az  Európai Bizottságot. A  különleges intézkedések az  Európai Bizottság jóváhagyásának 
megfelelően lépnek hatályba.
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 (3) A különleges intézkedésekről szóló határozatban meg kell jelölni
a) a különleges intézkedések időtartamát,
b) azt a földi kiszolgálási tevékenységet vagy tevékenységeket, amelyre a különleges intézkedések vonatkoznak,
c) a rendelkezésre álló terület vagy kapacitás korlátait, amelyek a különleges intézkedéseket indokolják.

 (4) A  légiközlekedési hatóság intézkedési tervet dolgoz ki a  különleges intézkedéseket megalapozó korlátok 
felszámolására a repülőtér üzemben tartójának bevonásával, és ellenőrzi annak végrehajtását.

 (5) A különleges intézkedések időtartama – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb 3 év.
 (6) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti korlátozás időtartama legfeljebb 2 év.

27. § (1) A  különleges intézkedések időtartamának lejárta előtt legalább 3 hónappal a  légiközlekedési hatóság ellenőrzi, 
hogy a  különleges intézkedések további fenntartása indokolt-e. Amennyiben fenntartásuk indokolt, azok 
időtartamát további 1 évvel meghosszabbítja, és a  26.  § (3)  bekezdése szerinti intézkedési tervet szükség szerint 
módosítja. Ezt követően az  ellenőrzést évente meg kell ismételni a  fent előírtak szerint. A  26.  § (1)  bekezdés 
d)  pontja szerinti korlátozás időtartama csak egy alkalommal, legfeljebb további 2 évvel – az  Európai Bizottság 
jóváhagyó döntése alapján – hosszabbítható meg.

 (2) Az (1) bekezdésben előírt ellenőrzéstől függetlenül a légiközlekedési hatóság a különleges intézkedéseket azonnali 
hatállyal megszünteti, amennyiben már nem szükségesek.

28. § (1) A  légiközlekedési hatóság évente legalább egyszer konzultációt tart a  földi kiszolgálás tapasztalatairól az  adott 
repülőtéren. A konzultációban részt vesz
a) a légiközlekedési hatóság,
b) a repülőtér üzemben tartója,
c) a földi kiszolgálási tevékenységre érvényes engedéllyel rendelkezők,
d) a Repülőtér-használók Bizottsága.

 (2) A  légiközlekedési hatóság a  konzultáció kezdeményezését Magyarország légiforgalmi tájékoztató kiadványában, 
az AIP-ben teszi közzé.

 (3) A konzultáció során a felek közösen értékelik a földi kiszolgálással kapcsolatos tapasztalatokat az adott repülőtéren, 
különös tekintettel a 26. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben alkalmazott díjakra és a szolgáltatás minőségére.

 (4) Az  (1)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott esetekben a  kiválasztást a  légiközlekedési hatóság végzi. 
A  légiközlekedési hatóság a  kiválasztás során konzultál a  repülőtér üzemben tartójával és a  Repülőtér-használók 
Bizottságával.

IV. FEJEZET 
A LÉGIKÖZLEKEDÉS VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI KIEGÉSZÍTŐ ELJÁRÁSI 
SZABÁLYOK

12. A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Program

29. § (1) A  légiközlekedési hatóság a  minőségbiztosítási tevékenységhez az  együttműködő hatósággal kötött 
együttműködési megállapodás alapján bevonhat az együttműködő hatóság állományába tartozó, e rendelet szerinti 
képesítéssel rendelkező személyt.

 (2) Az  együttműködési megállapodás tartalmazza legalább a  minőségbiztosítási tevékenységbe bevont személy 
rendelkezésre bocsátásának és a  feladat ellátásához szükséges képzésének feltételeit, a  költségek viselésének 
megosztását.

30. § (1) A légiközlekedési hatóság Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programmal (a továbbiakban: 
Minőségbiztosítási Program) összefüggő feladatai:
a) végrehajtja, irányítja és koordinálja az éves minőségbiztosítási ellenőrzési programot,
b) nyilvántartja az  éves minőségbiztosítási ellenőrzési programban meghatározott tételekkel való egyértelmű 

összerendelés érdekében a  minőségbiztosítási ellenőrzés és kivizsgálások jelentéseit, a  hibákat, valamint 
a hibák kijavítására vonatkozó intézkedéseket és azok végrehajtásának állapotát,

c) vezeti a nemzeti minőségbiztosítási ellenőrökről szóló nyilvántartást,
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d) bedolgozza a  polgári légiközlekedés fenyegetettségi szintjének értékelései, a  minőségbiztosítási 
ellenőrzések, a gyakorlatok, valamint a kivizsgálások eredményei alapján a Légiközlekedés Védelmi Bizottság 
döntésével jóváhagyott eseti intézkedéseket az  éves minőségbiztosítási ellenőrzés programba, továbbá 
irányítja és koordinálja az eseti intézkedésekkel összefüggő feladatok végrehajtását,

e) éves összefoglaló jelentést készít a miniszter részére, amelyben beszámol
ea) az éves minőségbiztosítási ellenőrzési program meghatározott feladatainak végrehajtásáról,
eb) az  éves minőségbiztosítási ellenőrzési program alapján végzett minőségbiztosítási ellenőrzések 

– beleértve az  esetileg elrendelteket is – alapján megállapítható fő tendenciákról, hibákról, 
kategóriákról, okokról – különösen szabályozási, képzési hiányosságokról, előírás vagy eszköz 
helytelen alkalmazásáról, eszköz vagy létesítmény meg nem felelősségéről, erőforrás hiányáról, 
szervezés-vezetési hiányosságokról – ideértve a  területek szerinti statisztikákat, ezek szöveges 
magyarázatait,

ec) az  együttműködő hatóságok és légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek tagjaival 
szembeni követelmények teljesüléséről,

ed) a  minőségbiztosítási ellenőrzés, gyakorlatok végrehajtásával, értékelésével és dokumentálásával 
összefüggő tapasztalatokról,

ee) az  együttműködő hatóságok és a  légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek 
együttműködésének tapasztalatairól,

ef ) a  Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Program (a  továbbiakban: Védelmi Program), 
a  Minőségbiztosítási Program és a  Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Program 
fejlesztésére, alkalmazhatóságára és megelőző jellegének javítására vonatkozó javaslatokról, 
beleértve az erőforrásokkal kapcsolatos kérdéseket is.

 (2) A  Minőségbiztosítási Program keretén belül a  Védelmi Programban meghatározott elvek, célok és feladatok 
koordinált megvalósításának elősegítése érdekében a légiközlekedési hatóság a minőségbiztosítási tevékenységhez 
az együttműködő hatóságokkal kötött együttműködési megállapodás alapján bevonhat az együttműködő hatóság 
állományába tartozó, e rendelet szerinti képesítéssel rendelkező személyt.

 (3) A külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési programot – figyelembe véve a korábbi minőségbiztosítási ellenőrzések 
tapasztalatait, valamint a  polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a  Légiközlekedés Védelmi Bizottság 
jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 
169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet] szerinti tájékoztatásokat – a  légiközlekedési hatóság a  tárgyévet megelőző év 
december 31-ig készíti el.

 (4) A  külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési programot a  légiközlekedési hatóság tájékoztatásul megküldi 
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek, az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, a Terrorelhárítási 
Központnak és a miniszternek.

 (5) A  Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programról szóló 22/2013. (V. 16.) NFM rendelet 
(a  továbbiakban: Védelmi Minőségbiztosítási Rendelet) 14.  § (3)  bekezdés a)  pontjában meghatározott több 
területre kiterjedő minőségbiztosítási ellenőrzést a  légiközlekedési hatóság vezetésével vagy a  légiközlekedési 
hatóság megbízásából kell végrehajtani az éves külső minőségbiztosítási ellenőrzési program alapján.

 (6) A  minőségbiztosítási ellenőrzés jelentés és a  csatolt minőségbiztosítási ellenőrzés eltérési lap alapján 
a légiközlekedési hatóság szükség esetén dönt a további intézkedésekről.

31. § (1) A  Védelmi Minőségbiztosítási Rendelet 17.  § (5)  bekezdés c)  pontjában meghatározott kérdéslistát minden 
ellenőr saját maga állítja össze vagy amennyiben az kidolgozott, illetve a nemzetközi szervezetek ajánlása alapján 
rendelkezésre áll, a  légiközlekedési hatóság biztosítja a  részére. A  kérdéslista munkadokumentum, amelyre fel 
kell jegyezni a  minőségbiztosítási ellenőrzés során tapasztalt tényeket, adatokat, a  helyszíneket. A  kérdéslistának 
tartalmaznia kell minden vizsgálati szempontot, amelyek meg kell, feleljenek a  minőségbiztosítási ellenőrzés 
céljának és kritériumainak.

 (2) Az ellenőrt a nemzeti minőségbiztosítási ellenőrök listájából a minőségbiztosítási ellenőrzésben történő részvételre 
az  ellenőrzés időpontja előtt legalább 10  nappal jelöli ki a  légiközlekedési hatóság. Az  ellenőrt vagy a  vezető 
ellenőrt úgy kell kiválasztani, hogy az  jogosult legyen a  minőségbiztosítási ellenőrzésben érintett területen 
a feladatot elvégezni, továbbá rendelkezzen a szükséges nyelvismerettel.

 (3) A  minőségbiztosítási ellenőrzés végrehajtására szóló személyi megbízást a  felülvizsgálat előtt legalább 1  héttel 
a  légiközlekedési hatóság vezetője adja ki. A  megbízólevél tartalmazza az  ellenőr nevét, hatósági ellenőri 
kártyaszámát, a minőségbiztosítási ellenőrzés időpontját és helyét.
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 (4) A  légiközlekedés védelmi felülvizsgálatban a  vezető ellenőr feladatai közé tartozik a  kérdéslista összeállítása 
a  vonatkozó részterületből, amelyet minden ellenőr saját maga állít össze. Amennyiben a  kérdéslista már 
kidolgozott, vagy a nemzetközi szervezetek ajánlása alapján rendelkezésre áll, a  légiközlekedési hatóság biztosítja 
a vezető ellenőr részére.

32. § (1) A  minőségbiztosítási ellenőrzés során hozott hatósági döntés alapján az  ellenőrzött szervezet szükség esetén 
javaslatot tesz a  javító intézkedésekre, annak végrehajtásáig a  korrekciós intézkedésekre. A  javító intézkedésekre 
vonatkozó cselekvési tervet az ellenőrzött szervezet nyújtja be jóváhagyásra a légiközlekedési hatósághoz.

 (2) A Védelmi Minőségbiztosítási Rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott határidő módosítása iránti kérelmet 
a  légiközlekedési hatósághoz kell benyújtani. A  légiközlekedési hatóság a  hiba minősítése és a  korrekciós 
intézkedések alkalmazása alapján dönt a határidő meghosszabbításáról.

 (3) A  légiközlekedési hatóság döntése alapján meghatározott javító intézkedéseket akcióterv formájában 
a  minőségbiztosítási ellenőrzésben érintett szervezet a  minőségbiztosítási ellenőrzés jelentés kézhezvételétől 
számított 10  napon belül eljuttatja a  légiközlekedési hatóság részére. A  légiközlekedési hatóság a  részére 
megküldött intézkedéseket értékeli.

 (4) Ha a  javító intézkedések és korrekciós intézkedések a  légiközlekedés védelmi előírások, ajánlások és alkalmazott 
gyakorlat szempontjából nem biztosítják a  hiba ideiglenes vagy végleges kijavítását, a  légiközlekedési hatóság 
a hibák kijavításához szükséges intézkedéseket határozhat meg.

 (5) Az ellenőrzött szervezet a javító és korrekciós intézkedések alkalmazásáról a légiközlekedési hatóság által elfogadott 
határidőben, de legalább 3 havonta tájékoztatja a légiközlekedési hatóságot.

33. §  A javító és korrekciós intézkedések hatálybaléptetése után a  légiközlekedési hatóságnak meg kell győződnie 
arról, hogy ezeket az  intézkedéseket az  ellenőrzött szervezet alkalmazza-e. A  légiközlekedési hatóság 
feladata a  visszaellenőrzés időpontjának meghatározása és a  minőségbiztosítási ellenőrzés megszervezése. 
A visszaellenőrzés végrehajtásának lépései azonosak a minőségbiztosítási ellenőrzés végrehajtásának lépéseivel.

34. § (1) Ha a  külső minőségbiztosítási ellenőrzés során az  ellenőr súlyos hiányosságot észlel, azonnal jelenti azt a  vezető 
ellenőrnek, aki dönt a  szükséges lépések megtételéről. Súlyos, azonnali intézkedést igénylő hiányosság esetén 
az  ellenőr megkövetelheti a  védelmi intézkedések előírás szerinti végrehajtását vagy megismétlését, erről 
utólagosan tájékoztatja a vezető ellenőrt.

 (2) A  légiközlekedési hatóság a  minőségbiztosítási ellenőrzés során a  169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 33.  § 
(1) bekezdésében meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja.

35. § (1) A  minőségbiztosítási ellenőrzés akkor zárható le, ha minden, a  minőségbiztosítási ellenőrzéssel kapcsolatos 
intézkedést visszaigazoltak, és az intézkedéseket a légiközlekedési hatóság elfogadta.

 (2) A  légiközlekedési hatóság köteles felmérést végezni abban az  esetben, ha a  gyenge pontok beazonosítása és 
a  kezelése érdekében szükségesnek látja a  műveletek újraértékelését. A  felmérés történhet kérdőív formájában, 
illetve kockázatértékelés alapján.

 (3) A  felméréshez használt kérdőívet a  légiközlekedési hatóság állítja össze és küldi meg az  általa szükségesnek ítélt 
együttműködő hatóságnak és légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetnek.

 (4) A  felmérés  címzettje köteles a  felmérést kitöltve a  légiközlekedési hatóság által meghatározott formában és 
határidőben megküldeni a légiközlekedési hatóságnak. A felmérést a légiközlekedési hatóság dolgozza fel, és annak 
eredménye alapján dönt a további intézkedésekről.

 (5) A  légiközlekedési hatóság ellenőrizheti a  belső minőségbiztosítási dokumentációt bármely minőségbiztosítási 
ellenőrzés keretében. A  légiközlekedési hatóság további kiegészítő intézkedéseket határozhat meg, amennyiben 
nem találja kielégítőnek a szervezet belső minőségbiztosítási tevékenységét.

36. §  A légiközlekedési hatóság az Európai Bizottság által meghatározott formában jelentést készít a minőségbiztosítási 
program hatékonyságáról, az  éves minőségbiztosítási ellenőrzés program alapján végrehajtott légiközlekedés 
védelmi minőségbiztosítási ellenőrzésekről, az  ellenőrzött szervezetek légiközlekedés védelmi helyzetéről. 
A jelentést a légiközlekedési hatóság minden év március 15-éig megküldi a miniszternek.
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37. §  A Minőségbiztosítási Programot szükség esetén, de legalább évente egyszer felül kell vizsgálni. A  felülvizsgálatot 
a  légiközlekedési hatóság, a  miniszter által vezetett minisztérium, az  Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási 
Központ és az  általános rendőrségi feladatot ellátó szervek bevonásával végzi, szükség esetén kezdeményezi 
a Minőségbiztosítási Programmal kapcsolatos módosításokat.

13. A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésével és vizsgáztatásával összefüggő kiegészítő 
eljárási szabályok

38. §  A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 69/2014. (XII. 18.) 
BM  rendelet [a  továbbiakban: 69/2014. (XII. 18.) BM rendelet] 5.  §-ában meghatározott képzést a  miniszter által 
kiadott engedéllyel rendelkező szervezetek és személyek végezhetik.

39. §  A 69/2014. (XII. 18.) BM rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott vizsgalapot a légiközlekedési hatósághoz is 
be kell nyújtani.

40. § (1) A  69/2014. (XII. 18.) BM rendeletben meghatározott védelmi éves ismeretmegújító képzés tervét – a  Repülőtéri 
Rendőr Igazgatóság egyetértését követően – a  tárgyévet megelőző év november 1-jéig jóváhagyásra meg kell 
küldeni a légiközlekedési hatóságnak.

 (2) A  69/2014. (XII. 18.) BM rendeletben meghatározott védelmi alapképzés tervét a  tanfolyam megkezdését 
megelőzően 10 munkanappal kell – a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság egyetértését követően – jóváhagyásra 
megküldeni a légiközlekedési hatóságnak.

V. FEJEZET 
A LÉGIJÁRMŰVEL VÉGZETT GAZDASÁGI CÉLÚ LÉGIKÖZLEKEDÉSI TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSÉVEL, 
VALAMINT A LÉGIKÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG ÁLTAL KISZABOTT BÍRSÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ KIEGÉSZÍTŐ 
ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYOK

14. A légijárművel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésével összefüggő 
kiegészítő eljárási szabályok

41. §  A gazdasági célú légiközlekedési tevékenységet végző gazdálkodó szervezeteknek az  Lt. 71.  § 27.  pontjában 
meghatározott tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyt (a  továbbiakban: tevékenységi engedély) 
a légiközlekedési hatóság kérelemre adja ki.

42. § (1) A légi fuvarozó köteles a mérlegfordulónaptól számított 180 napon belül a légiközlekedési hatósághoz benyújtani 
az előző üzleti év könyvvizsgáló által ellenőrzött és záradékkal ellátott beszámolóját.

 (2) A megfelelő pénzügyi teljesítőképesség bizonyítható
a) a  Közösségben a  légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 2008. szeptember 24-i 

1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1008/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet) 5.  cikkének (1)  bekezdésében foglaltak esetében a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál 
bejegyzett könyvvizsgáló, nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával,

b) az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5.  cikk (3)  bekezdése és 8.  cikk (8)  bekezdése 
esetében vagyoni biztosítékkal,

c) az adó-, vám és járulékfizetési kötelezettség tekintetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolásokkal.
 (3) A  könyvvizsgálói nyilatkozatban a  vállalkozónak külön jogszabályban meghatározott beszámolója – annak 

hiányában a  nyitómérleg, a  vagyonmérleg vagy a  vagyonkimutatás – alapján kell tanúsítania az 1008/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 5.  cikkének (1)  bekezdésében foglaltak teljesülését. A  légiközlekedési 
hatóság a vállalkozótól kérheti bármely, a könyvvizsgálói nyilatkozat alapjául szolgáló dokumentum bemutatását.

 (4) Az  1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5.  cikk (3)  bekezdésében és 8.  cikk (8)  bekezdésében 
meghatározott összegnek megfelelő vagyoni biztosíték lehet a  pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönített 
pénzösszeg, a  pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, a  garanciaszerződés vagy Magyarország területén 
biztosítási tevékenység végzésére jogosult biztosító intézettel kötött biztosítási szerződés alapján kiállított 
–  készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény. A  vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést legalább 
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1 évi időtartamra kell megkötni. A légi fuvarozó legkésőbb a szerződés lejártáig köteles igazolni, hogy a szerződést 
meghosszabbította, vagy más pénzügyi intézménnyel, biztosítóintézettel új szerződést kötött.

 (5) Ha a  légiközlekedési hatóság az  1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9.  cikk (1)  bekezdésében 
foglaltak szerint jár el, a  légifuvarozónak – megalapozott üzleti terv alapján – könyvvizsgálói nyilatkozattal kell 
tanúsítania, hogy meghatározott időn belül nagy valószínűséggel várható a pénzügyi feltételek ismételt teljesítése. 
Az  ideiglenes engedély lejártáig a  légifuvarozó köteles igazolni a  pénzügyi feltételek meglétét. Az  a  légifuvarozó, 
aki a pénzügyi feltételek teljesítésére haladékot kapott, a kérelme benyújtásától számított 5 éven belül erre irányuló 
kérelmet ismételten nem nyújthat be.

43. § (1) A  3.  § (1)  bekezdésében meghatározott kérelmet – a  gazdasági célú légiközlekedési tevékenység tervezett 
megkezdése előtt legalább 2 hónappal – írásban kell a légiközlekedési hatósághoz benyújtani.

 (2) A tevékenységi engedély iránti kérelemnek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 
(a továbbiakban: Ákr.) foglaltakon túl tartalmaznia kell
a) a kérelmező központi ügyintézésének helyét, telefonszámát, cégjegyzékben nyilvántartott kérelmező 

esetében továbbá a cégnevét, a székhelyét, a cégjegyzékszámát,
b) a tervezett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység leírását,
c) a vezető és a szakmai irányító szakmai gyakorlatára és a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló 

nyilatkozatot,
d) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az Lt. 23/B. § (3) bekezdés b)–f ) pontjában foglaltak alapján 

személyes megbízhatósága nincs kizárva.
 (3) A kérelem benyújtásakor – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a következőket kell igazolni:

a) a tevékenység végzésének jogszerűségét,
b) a pénzügyi teljesítőképességet,
c) a biztosítási kötelezettségre vonatkozóan az  1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

11.  cikkében, valamint a  légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási 
követelményekről szóló 2004. április 21-i 785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott felelősségbiztosítás fennállását.

44. §  Ha a  kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a  légiközlekedési hatóság a  cégkivonatot, valamint 
–  ha a  kérelmező a  képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott  címpéldányát vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintáját a  cégbírósághoz benyújtotta és ezt a  tényt a  cégjegyzék tartalmazza – az  iratot, 
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

45. § (1) A tevékenységi engedély az Ákr.-ben foglaltakon túl a következőket tartalmazza:
a) a légifuvarozó központi ügyintézésének helye,
b) a vezető és a szakmai irányító neve,
c) az engedélyezett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység,
d) egyéb feltételek.

 (2) A tevékenységi engedélyt a légiközlekedési hatóság magyar és angol nyelven adja ki.
 (3) A légiközlekedési hatóság a kiadott tevékenységi engedélyekről nyilvántartást vezet, amelyet a honlapján közzétesz. 

A nyilvántartás a következőket tartalmazza:
a) a légifuvarozó neve és székhelye,
b) a légifuvarozó levelezési címe, telefonszáma és faxszáma,
c) az engedélyezett tevékenység.

46. § (1) A légifuvarozónak az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (5) bekezdése szerinti bejelentés 
benyújtásakor igazolnia kell a bejelentésben foglaltakat.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt bejelentés alapján a  légiközlekedési hatóság a  tevékenységi engedélyt módosíthatja, 
vagy a feltételek hiánya esetén visszavonhatja.

47. § (1) A légiközlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt felfüggeszti, amennyiben a légifuvarozó
a) akadályozza a légiközlekedési hatóság által végzett ellenőrzést, az akadályozás megszűnéséig,
b) a 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

9. cikk (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül sem tesz eleget, annak teljesítéséig.
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 (2) A légiközlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt visszavonja, ha
a) a légifuvarozó az  1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az  e  rendeletben foglalt 

feltételeket ismételten nem teljesíti, vagy ezeket súlyosan megsérti,
b) a légifuvarozó az  engedélyezett gazdasági célú légiközlekedési tevékenységet – legalább 6 hónapon át  – 

nem gyakorolja,
c) a légifuvarozó a szolgáltatást nem az elvárható színvonalon végzi,
d) a 48.  §-ban foglalt kötelezettség határidejének elmulasztása esetén, amennyiben igazolási kérelmet nem 

terjesztenek elő, vagy azt elutasították.

48. §  Ha az ellenőrzés során a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a légifuvarozó
a) nem teljesíti a tevékenységi engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeket,
b) a légifuvarozó a tevékenységi engedélyben foglaltaktól eltérően végzi a tevékenységét
3 hónapot meg nem haladó határidő tűzésével kötelezi a  hiányosságok megszüntetésére, illetve a  tevékenységi 
engedélyben foglaltaknak megfelelő működésre.

15. A légiközlekedési hatóság által kiszabott bírsággal összefüggő kiegészítő eljárásjogi szabályok

49. §  A légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről 
szóló 29/2011. (VI. 15.) NFM rendelet alapján kiszabott bírság összegét, a bírság kiszabásáról rendelkező határozat 
kézhezvételétől számított 15  napon belül a  határozatot hozó hatóság részére kell megfizetni, a  bírságot kiszabó 
hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára. A  közlemény rovatban 
a bírsághatározat számát fel kell tüntetni.

VI. FEJEZET 
A LÉGINAVIGÁCIÓS SZOLGÁLATOT ÉS LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁST ELLÁTÓ SZAKSZEMÉLYZET 
ENGEDÉLYEZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KIEGÉSZÍTŐ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

16. A szakszolgálati engedély kiadása

50. § (1) A  léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és 
képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendeletben (a  továbbiakban: Léginavigációs Szakszemélyzetek Rendelet) 
meghatározott szakszolgálati engedélyt és a bejegyzett jogosítást, jogosítás-kiterjesztést, munkahelyi kiterjesztést, 
nyelvi kiterjesztést, szakszolgálati kiterjesztést a  légiközlekedési hatóság kérelemre – az  e  rendeletben előírt 
feltételek teljesítése esetén – kiadja, meghosszabbítja vagy megújítja (a  továbbiakban együtt: a  szakszolgálati 
engedély kiadása).

 (2) A repüléstájékoztató szakszolgálati engedélybe bejegyzett munkahelyi kiterjesztés, nyelvi kiterjesztés, szakszolgálati 
kiterjesztés, valamint a  légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedélybe bejegyzett jogosítás meghosszabbítása esetén 
az újabb érvényességi időtartam kezdőnapja a még érvényes jogosítás vagy kiterjesztés lejárati napja.

 (3) A repüléstájékoztató szakszolgálati engedélybe bejegyzett munkahelyi kiterjesztés, nyelvi kiterjesztés, szakszolgálati 
kiterjesztés, és a  légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedélybe bejegyzett jogosítás megújítása esetén az  újabb 
érvényességi időtartam kezdőnapja a megújítás kiadásának napja.

51. § (1) A  repüléstájékoztató és a  légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély formai követelményeit a  Léginavigációs 
Szakszemélyzetek Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

 (2) A repüléstájékoztató és a légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedélyt tanúsító okirat annak a személynek a tulajdona, 
akinek azt a légiközlekedési hatóság kiadta, és aki azt aláírta.

 (3) Az elveszett vagy megsemmisült repüléstájékoztató és a légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedélyt a légiközlekedési 
hatóság kérelemre pótolja.

 (4) A  légiközlekedési hatóság a  kiadott, az  Lt. 3/A.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontja által szabályozott adatokat tartalmazó 
szakszolgálati engedélyeket nyilvántartja.
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52. § (1) A  szakszolgálati engedély kiadása iránti kérelmet (a  továbbiakban: kérelem) a  kérelmezőnek a  légiközlekedési 
hatósághoz kell benyújtania személyesen, elektronikusan vagy postai úton.

 (2) A kérelem mintáját a Léginavigációs Szakszemélyzetek Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
 (3) A  munkahelyi kiterjesztés, nyelvi kiterjesztés, szakszolgálati kiterjesztés meghosszabbítására vonatkozó kérelmet 

a kiterjesztés érvényességi idejének lejáratát megelőző 30 nappal kell a légiközlekedési hatóságnak benyújtani.

17. A szakszemélyzet vizsgáztatása

53. § (1) A  szakszolgálati engedély, jogosítás, jogosítás-kiterjesztés, munkahelyi kiterjesztés megszerzéséhez munkahelyi 
vizsgát kell tenni.

 (2) A munkahelyi vizsga megkezdésének feltétele a kezdő képzés és a munkahelyi képzés sikeres teljesítése.
 (3) A munkahelyi vizsgáztatást a munkahelyi képzést folytató képzési szervezet a légiközlekedési hatóság által kiadott 

vizsgaszabályzat alapján végzi.
 (4) A  munkahelyi vizsga időpontjáról a  szolgáltató a  munkahelyi vizsgát megelőző 15  nappal tájékoztatja 

a légiközlekedési hatóságot.
 (5) A vizsgaszabályzatnak tartalmaznia kell a munkahelyi vizsga lebonyolításának rendjét a következők szerint:

a) a vizsgán történő részvétel feltételei,
b) a vizsga dokumentálásának rendje,
c) a vizsgázó jogai és kötelességei,
d) a vizsga értékelésének szempontjai és az értékelő lap,
e) a sikertelen vizsga feltételeinek meghatározása,
f ) a sikertelen vizsga megismétlésére vonatkozó feltételek és
g) a vizsga felfüggesztésére vonatkozó eljárás.

 (6) A légiközlekedési hatóság a munkahelyi vizsga vizsgaszabályzatnak megfelelő lebonyolítását ellenőrzi.
 (7) Ha a légiközlekedési hatóság a munkahelyi vizsga során szabálytalanságot állapít meg, a vizsgát felfüggeszti.
 (8) A vizsga eredményéről a szolgáltató jegyzőkönyvet állít ki.

54. § (1) A munkahelyi vizsga elméleti és gyakorlati vizsgából áll.
 (2) Az  elméleti és a  gyakorlati vizsga során a  vizsgázónak bizonyítania kell a  munkahelyi képzésen megszerzett 

ismeretek elsajátítását és azt, hogy képes a szolgálati tevékenység biztonságos ellátására.
 (3) Ha a vizsgázó az elméleti vagy gyakorlati vizsgán nem felelt meg, a sikertelen vizsgát egy alkalommal ismételheti 

meg. A  megismételt elméleti vizsgára leghamarabb a  sikertelen vizsgát követő 7  nap elteltével, a  megismételt 
gyakorlati vizsgára leghamarabb a sikertelen vizsgát követő tizenöt nap elteltével kerülhet sor.

55. § (1) A gyakorlati vizsga a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg.
 (2) A munkahelyi vizsgáztatást

a) repüléstájékoztató vizsga esetén repüléstájékoztató szakszolgálati engedéllyel, jogosítással, – ha 
a  jogosításhoz kapcsolódhat – jogosítás-kiterjesztéssel, munkahelyi kiterjesztéssel és munkahelyi gyakorlati 
oktató kiterjesztéssel rendelkező személy,

b) légiforgalmi tiszt vizsga esetén legalább 3 éve érvényes légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedéllyel, 
jogosítással és – amennyiben a jogosításhoz kapcsolódhat – jogosítás-kiterjesztéssel rendelkező személy

végzi.
 (3) A  repüléstájékoztató gyakorlati vizsga során a  gyakornok repüléstájékoztató valós forgalmi környezetben, 

munkahelyi gyakorlati oktató felügyelete mellett lát el szolgálati tevékenységet. A vizsgán a munkahelyi gyakorlati 
oktató abban az esetben ad utasítást a vizsgázónak, vagy akkor köteles átvenni a szolgálati tevékenység ellátását, ha 
az a repülésbiztonság érdekében szükséges.

 (4) A  munkahelyi vizsgáztató jogosult annak eldöntésére, hogy a  vizsgázó megfelelő szinten elsajátította a  szolgálati 
tevékenységhez szükséges ismereteket, továbbá rendelkezik a szükséges gyakorlattal.

18. A szakszolgálati engedély felfüggesztése és visszavonása

56. § (1) A  légiközlekedési hatóság a  szakszolgálati engedélyt, jogosítást, jogosítás-kiterjesztést, munkahelyi kiterjesztést 
vagy szakszolgálati kiterjesztést azonnali hatállyal felfüggesztheti, illetve a  d)  pontban foglalt feltétel esetén 
felfüggeszti, ha az engedélyes
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a) akadályozza a  légiközlekedési hatóságnak a  szolgálati tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos eljárását, 
az ellenőrzés lehetővé tételéig,

b) nem tájékoztatja a  szolgáltatót a  szolgálati tevékenységre való alkalmatlanságáról vagy az  alkalmatlansága 
ellenére szolgálati tevékenységet lát el,

c) a légiközlekedési baleset, repülőesemény vizsgálata vagy hatósági ellenőrzés során a  légiközlekedési 
hatóság megállapítja, hogy az engedélyes a szolgálati tevékenység ellátásának szabályait megsértette, vagy 
magatartásával a légiközlekedést veszélyeztette, vagy

d) a szaktudás értékelésen második alkalommal is nem megfelelt értékelést kapott.
 (2) Ha a  légiközlekedési hatóság a  szakszolgálati engedélyt az  (1)  bekezdés d)  pontja alapján függeszti 

fel, a  határozatban rendelkeznie kell a  szakszolgálati engedély visszaadásához szükséges képzési vagy 
vizsgakövetelményekről.

 (3) Ha az  engedélyes a  szolgálati tevékenységre való alkalmatlanságáról nem tájékoztatta a  szolgáltatót, és 
az alkalmatlanságról a szolgáltató tudomást szerez, a szolgáltató köteles tájékoztatni a légiközlekedési hatóságot.

 (4) A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt azonnali hatállyal visszavonja, ha az engedélyes a kérelemben 
valótlan adatokat jelölt meg.

19. Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély érvényessége meghosszabbításának és megújításának 
szabályai

57. § (1) A munkahelyi kiterjesztés érvényességi ideje 24 hónap.
 (2) A munkahelyi kiterjesztést az érvényességi időtartamon belül a következő 24 hónap időtartamra a légiközlekedési 

hatóság meghosszabbítja, ha a kérelmező
a) a kérelmet megelőző 24 hónap időtartam alatt repüléstájékoztató szolgálati tevékenységet a Léginavigációs 

Szakszemélyzetek Rendelet 25.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott időtartamnál hosszabb 
időtartamra nem szakította meg, vagy a  szolgálati tevékenység ellátására való jogosultság megszakadása 
esetén a továbbképzési programban meghatározott követelményeket teljesítette,

b) az időszakosan kötelező továbbképzéseken a  továbbképzési programban szereplő követelményeket 
teljesítette,

c) szaktudását megfelelőnek értékelték,
d) rendelkezik nyelvi kiterjesztéssel, és
e) rendelkezik orvosi minősítéssel.

 (3) A (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott feltételek teljesítését a szolgáltató igazolja.
 (4) A  munkahelyi kiterjesztés érvényességi idejének lejártát követően a  légiközlekedési hatóság a  kiterjesztést 

megújítja, ha a kérelmező a kihagyás mértékének megfelelő, a szolgáltató által meghatározott és a légiközlekedési 
hatóság által jóváhagyott munkahelyi képzés megfelelő részét sikeresen teljesítette, és sikeres munkahelyi vizsgát 
tett.

58. § (1) A  munkahelyi gyakorlati oktató kiterjesztés érvényességi ideje 36 hónap, amelyet a  légiközlekedési hatóság 
meghosszabbít, ha a kérelmező teljesítette a továbbképzési programban meghatározott követelményeket.

 (2) A továbbképzési programban meghatározott követelmények teljesítését a szolgáltató igazolja.
 (3) A  munkahelyi gyakorlati oktató kiterjesztés érvényességi idejének lejártát követően a  légiközlekedési hatóság 

a kiterjesztést megújítja, ha a kérelmező teljesítette a továbbképzési programban meghatározott követelményeket.

20. Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély érvényessége és hosszabbításának szabályai

59. § (1) A jogosítás vagy a jogosítás-kiterjesztés érvényességi ideje 24 hónap.
 (2) A  jogosítást vagy a  jogosítás-kiterjesztést az  érvényességi időtartamon belül a  következő 24 hónap időtartamra 

a légiközlekedési hatóság meghosszabbítja, ha
a) a kérelmező a szolgálati tevékenység ellátásában a továbbképzési programban meghatározott időtartamnál 

hosszabb időtartamú megszakítása nem volt, vagy a  szolgálati tevékenység ellátására való jogosultság 
megszakadása esetén a továbbképzési programban meghatározott követelményeket teljesítette,

b) az időszakosan kötelező továbbképzéseken a  továbbképzési programban szereplő követelményeket 
teljesítette, és

c) szaktudását megfelelőnek értékelték.
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 (3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését a szolgáltató igazolja.
 (4) A jogosítás érvényességi idejének lejártát követően a légiközlekedési hatóság a jogosítást megújítja, ha a kérelmező 

a kihagyás mértékének megfelelő, a szolgáltató által meghatározott és a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott 
munkahelyi képzés megfelelő részét sikeresen teljesítette, és sikeres munkahelyi vizsgát tett.

21. A szakszemélyzetek képzésével, valamint a repüléstájékoztatók, a gyakornok légiforgalmi 
irányítók és a légiforgalmi irányítók nyelvismereti követelményével összefüggő közigazgatási hatósági 
eljárási szabályok

60. § (1) A szakszemélyzet képzése a légiközlekedési hatóság által kiadott képzési engedéllyel folytatható.
 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott képzési engedélyt – kérelemre – a  légiközlekedési hatóság adja ki 5 éves 

időtartamra.
 (3) A képzési engedély iránti kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a képzési szervezet neve, székhelye, telephelye,
b) a képzés típusai,
c) a képzési szervezet vezetője,
d) a képzésért felelős vezető neve,
e) a képzési szervezet szervezeti felépítése és
f ) a képzésre és a képzési szervezetekre vonatkozó követelményeknek való megfelelés bemutatása.

 (4) Képzési engedély iránti kérelmet az a  jogi személy nyújthat be a  légiközlekedési hatósághoz, amelynek székhelye, 
bejegyzett irodája Magyarországon van, vagy a  szakszemélyzet képzését elsődlegesen Magyarországon kívánja 
nyújtani.

 (5) Képzési engedélyt – a  (6)  bekezdésben foglalt eltéréssel – az  a  jogi személy kaphat, amely teljesíti a  képzésre és 
a képzési szervezetekre vonatkozó feltételeket.

 (6) A  szakszemélyzet munkahelyi képzésére és továbbképzésére vonatkozó engedélyt és tanúsítást a  549/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 7.  cikke alapján tanúsított szolgáltató, valamint a  légiforgalmi szolgáltatás 
ellátására jogszabályban kijelölt szervezet kaphat.

61. § (1) A  szakszemélyzet kezdő képzésére, munkahelyi képzésére, továbbképzésére vonatkozó feltételeket és a  képzési 
szervezetekkel szemben támasztott követelményeket a  Léginavigációs Szakszemélyzetek Rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza.

 (2) Ha a  légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a  képzési szervezet nem teljesíti a  képzési engedély kiadásához 
előírt feltételeket, teljesítési határidő megjelölésével felszólítja a képzési szervezetet a teljesítésre, továbbá jogosult 
a képzési engedély vagy az egyes képzéstípusok felfüggesztésére.

 (3) Ha a  megadott határidőig a  képzési szervezet a  képzési engedély kiadásához előírt feltételeket nem teljesíti, 
a légiközlekedési hatóság az engedélyt visszavonja.

62. § (1) A  nyelvismereti vizsgán elért eredmény alapján a  légiközlekedési hatóság kérelemre a  szakszolgálati engedélybe 
nyelvi kiterjesztést jegyez be, amely az engedélyes nyelvismereti szintjét határozza meg.

 (2) A magyar nyelvi kiterjesztés korlátlan érvényességi időre történő bejegyzéséhez a szolgáltató vagy a képzési szerv 
a  Magyarországon, államilag elismert, magyar nyelvű képzés keretében szerzett, felsőfokú végzettséget igazoló 
oklevél, diploma vagy érettségi bizonyítvány, ennek hiányában 6-os szintű magyar nyelvismereti vizsga alapján 
igazolja a  magyar nyelvismeretet, továbbá a  szolgáltató vagy a  képzési szerv igazolja a  magyar rádiótávbeszélő 
kifejezések ismeretét.

 (3) A  repüléstájékoztató szakszolgálati engedély nyelvi kiterjesztésének érvényességi ideje a  légiforgalmi irányítói 
szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak 
a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a  923/2012/EU 
bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a  805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló 2015. február 20-i 2015/340 bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 2015/340. bizottsági rendelet) I. Melléklet 
1. függeléke szerinti
a) 4-es szinten teljesített nyelvismereti vizsga esetében 36 hónap,
b) 5-ös szinten teljesített nyelvismereti vizsga esetében 72 hónap,
c) 6-os szinten teljesített nyelvismereti vizsga esetén határozatlan.
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 (4) A nyelvi kiterjesztést a (3) bekezdésben meghatározott időtartamra a légiközlekedési hatóság meghosszabbítja, ha 
az engedélyes angol nyelvből, illetve nem magyar anyanyelvű személy magyar nyelvből is nyelvismereti vizsgát tett 
a nyelvi kiterjesztés érvényességi idejének lejártát megelőző három hónapban.

 (5) Ha az  engedélyes a  nyelvismereti vizsgát a  nyelvi kiterjesztés érvényességi idejének lejártát követően teszi le, 
a légiközlekedési hatóság a nyelvi kiterjesztést megújítja.

 (6) Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes bármely állam légiközlekedési hatósága által
a) a légijármű vezetésére vagy hajózó navigátori feladatok ellátására jogosító szakszolgálati engedélybe tett, 

az  ICAO nyelvi követelményeknek megfelelően legalább 4-es szinten teljesített nyelvismereti vizsgára 
vonatkozó bejegyzést a nyelvvizsga bizonyítvánnyal együtt vagy

b) a légiforgalmi irányítókra kidolgozott ICAO nyelvi követelményeknek megfelelően legalább 4-es szinten 
teljesített nyelvismereti vizsgáról kiadott külön igazolást a  légiközlekedési hatóság a  nyelvi kiterjesztés 
alapjául elfogadja.

63. § (1) A repüléstájékoztatók nyelvismereti vizsgáztatása a légiközlekedési hatóság által kiadott engedéllyel végezhető.
 (2) A nyelvismereti vizsgáztatási engedélyt kérelemre a légiközlekedési hatóság adja ki 3 év időtartamra.
 (3) Nyelvismereti vizsgáztatási engedélyt az  a  jogi személy kaphat, amely rendelkezik a  Léginavigációs 

Szakszemélyzetek Rendelet 4. mellékletében meghatározott személyi, tárgyi feltételekkel és a nyelvismereti vizsga 
módszerére vonatkozó követelményeknek megfelelő vizsgarendszerrel.

64. § (1) Ha a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a nyelvismereti vizsgáztatást végző szervezet nem teljesíti a képzési 
engedély kiadásához előírt feltételeket, teljesítési határidő megjelölésével felszólítja a  szervezetet a  teljesítésre, 
továbbá jogosult az engedély felfüggesztésére.

 (2) Ha a  (2)  bekezdésben megjelölt határidőig a  nyelvismereti vizsgáztatást végző szervezet az  engedély kiadásához 
előírt feltételeket nem teljesíti, a légiközlekedési hatóság az engedélyt visszavonja.

VII. FEJEZET 
A LÉGIJÁRMŰ ÉS A REPÜLŐESZKÖZ SZEMÉLYZET, VALAMINT A REPÜLÉSÜZEMI TISZT KÉPZÉSÉVEL, 
VIZSGÁZTATÁSÁVAL, ENGEDÉLYEZÉSÉVEL ÉS A KÉPZÉSÜKBEN RÉSZT VEVŐ KÉPZŐ SZERVEZETEK 
ENGEDÉLYEZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI KIEGÉSZÍTŐ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

22. Tevékenység végzéséhez szükséges dokumentumok ellenőrzése

65. § (1) A  lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatónak, a  lábról induló sárkányrepülő eszköz tandempilótának, 
a siklóernyős oktatónak, a siklóernyős tandempilótának, az ejtőernyős oktatónak és az ejtőernyős tandemugrónak 
a  tanúsítványát, az  orvosi minősítését, a  fényképes, személyazonosításra alkalmas okmányát, továbbá 
a  repülési  naplóját vagy az  ugrási  naplóját az  ellenőrzés helyszínén vagy legkésőbb az  ellenőrzéstől számított 
1 napon belül be kell tudnia mutatni az ellenőrzésre jogosult hatóságnak.

 (2) A  növendék lábról induló sárkányrepülő eszköz oktatónak, a  növendék lábról induló sárkányrepülő eszköz 
tandempilótának, a  növendék siklóernyős oktatónak, a  növendék siklóernyős tandempilótának, a  növendék 
ejtőernyős oktatónak és a  növendék ejtőernyős tandemugrónak a  fényképes, személyazonosításra alkalmas 
okmányát és az  ugrási  naplóját vagy a  repülési  naplóját, az  orvosi minősítését és a  képző szervezet által kiadott 
felhatalmazását az  ellenőrzés helyszínén vagy legkésőbb az  ellenőrzéstől számított 1  napon belül be kell tudnia 
mutatni az ellenőrzésre jogosult hatóságnak.

66. §  A Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet 7.  § (1)  bekezdésében meghatározott nyelvismereti igazolással 
rendelkező személy szakszolgálati engedélyébe a légiközlekedési hatóság a nyelvismeretet igazoló bejegyzést tesz.

67. §  A Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet 8.  §-ában meghatározott szakszolgálati engedélyeket 
a légiközlekedési hatóság állítja ki.
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23. A szakszolgálati engedély kiadásának kiegészítő eljárási szabályai

68. § (1) A szakszolgálati engedélyt és a betétlapot a légiközlekedési hatóság kérelemre adja ki.
 (2) A szakszolgálati engedély, a betétlap, valamint a szakszolgálati engedélybe és a betétlapra bejegyezhető jogosítás 

kiadása, meghosszabbítása vagy megújítása iránti kérelmet a  légiközlekedési hatóság által rendszeresített 
formanyomtatványon kell benyújtani, amelynek az Ákr.-ben foglaltakon túl a következőket kell tartalmaznia:
a) a kérelmező állampolgársága, az  állampolgárságra vonatkozó adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló 

nyilatkozattal együtt,
b) a kérelmező születési helye és ideje,
c) az e  rendeletben előírt képzési és vizsgáztatási feltételek teljesítésére, valamint a  meghosszabbítás vagy 

a megújítás feltételeinek teljesülésére vonatkozó információk,
d) a kérelmező aláírása.

 (3) A  (2)  bekezdésben meghatározott kérelem benyújtásával egyidejűleg a  kérelmezőnek igazolnia kell 
személyazonosságát és az e rendelet követelményeinek teljesítését.

69. § (1) Az e rendelet alapján kiadott szakszolgálati engedélyek és a betétlap általános formai követelményeit a Légijármű és 
repülőeszköz személyzeti rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

 (2) Az  elveszett vagy megsemmisült szakszolgálati engedélyt vagy betétlapot a  légiközlekedési hatóság kérelemre 
pótolja. Megrongálódás esetén a  szakszolgálati engedélyt vagy a  betétlapot a  légiközlekedési hatóság kérelemre 
cseréli.

 (3) A  légiközlekedési hatóság az  e  rendelet alapján kiadott szakszolgálati engedélyeket és betétlapokat, 
a  bejegyzett jogosításokat és a  nyelvismereti kiterjesztéseket – az  Lt. 3/A.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjának 
megfelelően – nyilvántartja.

 (4) A  szakszolgálati engedély és a  betétlap engedélyese a  nevében, a  lakcímében és az  állampolgárságában 
bekövetkezett változást – az  állampolgárságára vonatkozó adatok kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozatával 
együtt – köteles a változást követő 30 napon belül bejelenteni a  légiközlekedési hatóságnak. Adatváltozás esetén 
a légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt és a betétlapot cseréli.

24. A szakszolgálati engedély és a betétlap hatályossága

70. § (1) A  szakszolgálati engedély vagy a  betétlap hatályosságát a  bejegyzett jogosítás és nyelvismereti kiterjesztés, 
valamint az orvosi minősítés hatályossága együttesen határozza meg.

 (2) A szakszolgálati engedélybe vagy a betétlapra bejegyzett jogosítás időbeli hatályát az e rendeletben meghatározott 
hatályossági időtartam figyelembevételével megállapított hónap végéig kell megadni.

71. § (1) A  szakszolgálati engedélybe vagy a  betétlapra bejegyzett jogosítás vagy nyelvismereti kiterjesztés időbeli 
hatályát a  légiközlekedési hatóság kérelemre, az  e  rendeletben meghatározott követelmények teljesülése esetén 
meghosszabbítja.

 (2) A  meghosszabbítás iránti kérelmet legalább 30  nappal az  időbeli hatály lejárta előtt kell a  légiközlekedési 
hatósághoz benyújtani.

 (3) A  szakszolgálati engedélybe vagy a  betétlapra bejegyzett jogosítás vagy nyelvismereti kiterjesztés 
meghosszabbítása esetén az újabb hatályossági időtartam kezdőnapja a még hatályos jogosítás vagy nyelvismereti 
kiterjesztés lejárati napja.

 (4) Ha a kérelmet több mint 90 nappal a lejárati dátumot megelőzően nyújtják be, akkor a (3) bekezdésben foglaltaktól 
eltérően a meghosszabbítás kezdőnapja
a) a meghosszabbított jogosítás vagy kiterjesztés kiadásának napja vagy
b) ha e rendelet a meghosszabbításhoz vizsgát ír elő, akkor a sikeresen teljesített vizsga napja.

 (5) A  légiközlekedési hatóság a  jogosítás időbeli hatályát nem hosszabbítja meg, ha a  kérelmező nem rendelkezik 
a  jogosultság gyakorlásához e  rendelet által előírt hatályos nyelvismereti kiterjesztéssel vagy a  polgári 
légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az  egészségi alkalmasság 
megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott orvosi minősítéssel.
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72. §  A lejárt jogosítást vagy nyelvismereti kiterjesztést a  légiközlekedési hatóság kérelemre megújítja, ha a  kérelmező 
megfelel e  rendelet követelményeinek. A  jogosítás vagy nyelvismereti kiterjesztés megújítása esetén az  újabb 
hatályossági időtartam kezdőnapja a megújításhoz előírt, sikeresen teljesített vizsga napja.

73. §  Ha a szakszolgálati engedély vagy a  jogosítás meghosszabbításához e rendelet vizsga vagy kompetencia felmérés 
teljesítését írja elő, az a kérelmező, aki szakszolgálati engedélye vagy jogosítása lejárta előtt nem felel meg az előírt 
vizsgán vagy kompetencia felmérésen, csak akkor gyakorolhatja a  szakszolgálati engedélye vagy jogosítása által 
biztosított jogosultságokat, ha a vizsgát vagy kompetencia felmérést sikeresen teljesítette.

74. § (1) A  Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet 24.  §-ában meghatározott FI(UL) a  kiadástól számított 3 évig 
hatályos.

 (2) Ha a  FI(UL) engedélyese a  FI(UL) időbeli hatályán belül az  alábbi három követelményből legalább kettőt teljesít, 
akkor a légiközlekedési hatóság kérelemre a jogosítást 3 évre meghosszabbítja
a) legalább 50 órányi repülésoktatást teljesített a megfelelő légijármű kategóriában a jogosítás időbeli hatályán 

belül oktatóként,
b) részt vett egy oktatói ismeretfrissítő oktatáson, a jogosítás időbeli hatályán belül,
c) megfelelt egy kompetencia felmérésen a jogosítás időbeli hatályának lejártát megelőző 12 hónapon belül.

75. § (1) A  Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet 35.  §-ában meghatározott FI(AG) a  kiadástól számított 3 évig 
hatályos.

 (2) Ha a  FI(AG) engedélyese a  FI(AG) időbeli hatályán belül az  alábbi három követelményből legalább kettőt teljesít, 
akkor a légiközlekedési hatóság kérelemre a jogosítást 3 évre meghosszabbítja
a) legalább 50 órányi repülésoktatást teljesített a megfelelő légijármű kategóriában a jogosítás időbeli hatályán 

belül oktatóként,
b) részt vett egy oktatói ismeretfrissítő oktatáson, a jogosítás időbeli hatályán belül,
c) megfelelt egy kompetencia felmérésen a jogosítás időbeli hatályának lejártát megelőző 12 hónapon belül.

76. § (1) A motoros sárkányrepülő eszköz repülésoktatói jogosítás a kiadástól számított 3 évig hatályos.
 (2) Ha a  motoros sárkányrepülő eszköz repülésoktatói jogosítás engedélyese a  jogosítás időbeli hatályán belül 

az  alábbi három követelményből kettőt teljesít, akkor a  légiközlekedési hatóság kérelemre a  jogosítást 3  évre 
meghosszabbítja
a) legalább 50 órányi repülésoktatás teljesítése motoros sárkányrepülő eszközön a  jogosítás időbeli hatályán 

belül oktatóként,
b) részvétel egy oktatói ismeretfrissítő oktatáson, a jogosítás időbeli hatályán belül,
c) megfelelés egy kompetencia felmérésen a jogosítás időbeli hatályának lejártát megelőző 12 hónapon belül.

25. A szakszolgálati engedély, a betétlap és a jogosítás felfüggesztése és visszavonása

77. § (1) A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt, a betétlapot vagy a jogosítást felfüggeszti, ha
a) az engedélyes akadályozza a  légiközlekedési hatóságnak a  szakszolgálati vagy oktatói tevékenység 

ellenőrzésével kapcsolatos eljárását, az ellenőrzés lehetővé tételéig,
b) az engedélyes a szakszolgálati vagy oktatói tevékenység ellátásával összefüggésben

ba) a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Btk.) szerinti vasúti, légi, 
vagy vízi közlekedés veszélyeztetése (Btk. 233.  §), járművezetés ittas állapotban (Btk. 236.  §) vagy 
járművezetés bódult állapotban (Btk. 237.  §) elkövetésének alapos gyanúja miatt büntetőeljárás 
hatálya alá kerül annak jogerős befejezéséig, vagy

bb) a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012.  évi II.  törvény (a  továbbiakban: Szabs. tv.) szerinti ittas vezetés (Szabs. tv. 217.  §), 
a  légiközlekedési biztonságát és védelmét szolgáló szabályok megszegése (Szabs. tv. 228.  §) 
elkövetésének alapos gyanúja esetén szabálysértési eljárás hatálya alá kerül annak lezárásáig vagy

c) az engedélyes 27/2017. (IV. 30) NFM rendeletben meghatározottak szerint egészségileg alkalmatlan 
állapotban lát el szakszolgálati tevékenységet, addig az  időpontig, ameddig a  repülőorvosi vizsgálat 
az egészségügyi alkalmasságot meg nem állapítja.
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 (2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben – amennyiben a szakszolgálati engedélybe vagy a betétlapra 
több jogosítás is be van jegyezve és a megállapított eltérés nem jelenti a többi jogosítás gyakorlásához szükséges 
feltételek nem teljesítését – a  légiközlekedési hatóság felfüggesztheti csak a  szakszolgálati engedélybe vagy 
a  betétlapra bejegyzett azon jogosítást is, amellyel összefüggésben a  légiközlekedési szabályokat az  engedélyes 
megszegte.

 (3) Ha a  légiközlekedési hatóság a  szakszolgálati engedélyt, a  betétlapot vagy a  jogosítást az  (1)  bekezdés b)  pontja 
alapján függeszti fel, a  határozatban rendelkeznie kell a  szakszolgálati engedély, a  betétlap vagy a  jogosítás 
visszaadásához szükséges, e rendelettel összhangban lévő képzési vagy vizsgáztatási követelményekről is.

 (4) A szakszolgálati engedély, a betétlap vagy a  jogosítás engedélyese a szakszolgálati engedélyéhez, a betétlapjához 
vagy a felfüggesztett jogosításához kapcsolódó jogosultságokat a felfüggesztés időtartama alatt nem gyakorolhatja.

78. § (1) A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt, a betétlapot vagy a jogosítást visszavonja, ha
a) az engedélyes a kérelemben valótlan adatokat jelölt meg,
b) a 77. § (1) bekezdés a)–b) pontjában foglaltak közül bármelyik ismétlődően következik be,
c) az engedélyest a  bíróság a  77.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában felsorolt valamelyik bűncselekmény 

elkövetése miatt jogerősen elítélte vagy a  bíróság az  engedélyest a  légijármű-vezetés gyakorlásától 
jogerősen eltiltotta,

d) a 77.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában foglalt szabálysértések közül, engedélyes általi bármelyik 
ismételt elkövetését a szabálysértési hatóság vagy a bíróság jogerősen megállapította.

 (2) A szakszolgálati engedély, a betétlap vagy a  jogosítás visszavonását követően új szakszolgálati engedély, betétlap 
vagy jogosítás kiadása során a kérelmezőnek ismételten teljesítenie kell az e rendelet szerinti követelményeket és 
a visszavonás előtt szerzett ismeret és tapasztalat nem számítható be az e rendeletben meghatározott ismereti és 
tapasztalati követelményekbe.

79. § (1) A  77.  § (1)  bekezdésében és a  78.  § (1)  bekezdésében meghatározott esetben a  légiközlekedési hatóság 
intézkedésként a szakszolgálati engedélyt vagy a betétlapot azonnali hatállyal bevonja és a szakszolgálati engedélyt 
vagy a  betétlapot elveszi, amelyről átvételi elismervényt állít ki. Az  átvételi elismervénynek tartalmaznia kell 
a bevonás e rendeletben meghatározott jogalapját.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevonás esetén a légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedély, a betétlap 
vagy a jogosítás felfüggesztéséről, visszavonásáról vagy visszaadásáról 5 napon belül dönt.

 (3) Ha a  szakszolgálati engedély vagy a  betétlap felfüggesztése a  77.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint nem érinti 
a  jogosult valamennyi jogosítását, a  légiközlekedési hatóság a  jogosult részére új, csak a  felfüggesztéssel nem 
érintett jogosítások gyakorlását lehetővé tevő szakszolgálati engedélyt vagy betétlapot állít ki és ad vissza.

26. Fedélzeti mérnök szakszolgálati engedélyezésével összefüggő kiegészítő eljárási szabályok

80. § (1) A fedélzeti mérnök szakszolgálati engedélybe bejegyzett típusjogosítás a kiadástól számított 1 évig hatályos.
 (2) Ha a  típusjogosítás engedélyese a  típusjogosítás lejárati dátumát megelőző 12 hónapban legalább 10 fel- és 

leszállást végrehajtott, valamint legalább 200 óra repülési időt teljesített az  adott típussal, akkor a  típusjogosítás 
időbeli hatálya újabb 1 évre meghosszabbítható

 (3) Ha a  típusjogosítás engedélyese az  (2)  bekezdésben meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor gyakorlatba 
hozó repülésen kell részt vennie egy légiközlekedési hatóság által kijelölt felügyelő mellett, amit a repülési naplóban 
e  rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá a  Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet 4. számú 
mellékletének 2.4. pontjában meghatározottak szerinti készségellenőrzést kell végrehajtania.

 (4) A  (2)  bekezdésben a  12 hónapra előírt 200 óra repülési időbe beszámítható az  azonos vagy más típuson, pilóta 
beosztásban teljesített repülési idő is abban az  esetben, ha a  kérelmező fedélzeti mérnökként legalább 100  óra 
repülési időt teljesített.

81. §  Megújítás esetén a  típusjogosítás kérelmezőjének legalább három vagy annyi gyakorlatba hozó repülést kell 
végrehajtania, amely biztosítja a  Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet 4. számú mellékletének 
2.4.  pontjában meghatározottak szerinti készségellenőrzéshez szükséges ismeretszintet. A  gyakorló repüléseket 
egy légiközlekedési hatóság által kijelölt felügyelő mellett kell teljesíteni és a  repülési  naplóban e  rendeletre való 
hivatkozással rögzíteni kell. A  gyakorló repüléseket követően végre kell hajtania a  Légijármű és repülőeszköz 
személyzeti rendelet 4. számú mellékletének 2.4. pontjában meghatározottak szerinti készségellenőrzést.
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27. Fedélzeti navigátor szakszolgálati engedélyezésével összefüggő kiegészítő eljárási szabályok

82. § (1) A típusjogosítás a kiadástól számított 1 évig hatályos.
 (2) Ha a  típusjogosítás engedélyese a  típusjogosítás lejárati dátumát megelőző 12 hónapban legalább 10 fel- és 

leszállást végrehajtott, valamint legalább 200 óra repülési időt teljesített az  adott típussal, akkor a  típusjogosítás 
időbeli hatálya újabb 1 évre meghosszabbítható.

 (3) Ha a  típusjogosítás engedélyese az  (2)  bekezdésben meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor gyakorlatba 
hozó repülésen kell részt vennie egy légiközlekedési hatóság által kijelölt felügyelő mellett, amit a repülési naplóban 
e  rendeletre való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá a  Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet 5. számú 
mellékletének 2.4. pontjában meghatározottak szerinti készségellenőrzést kell végrehajtania.

 (4) A  (2)  bekezdésben a  12 hónapra előírt 200 óra repülési időbe beszámítható az  azonos vagy más típuson pilóta 
beosztásban teljesített repülési idő is abban az  esetben, ha a  kérelmező fedélzeti navigátorként legalább 100 óra 
repülési időt teljesített.

83. §  Megújítás esetén a  típusjogosítás kérelmezőjének legalább három, vagy annyi gyakorlatba hozó repülést kell 
végrehajtania, amely biztosítja a  Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet 5.  melléklet 2.4.  pontjában 
meghatározottak szerinti készségellenőrzéshez szükséges ismeretszintet. A  gyakorló repüléseket egy 
légiközlekedési hatóság által kijelölt felügyelő mellett kell teljesíteni és a  repülési  naplóban e  rendeletre való 
hivatkozással rögzíteni kell. A  gyakorló repüléseket követően végre kell hajtania a  Légijármű és repülőeszköz 
személyzeti rendelet 5. számú mellékletének 2.4. pontjában meghatározottak szerinti készségellenőrzést.

28. Repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedélyezésével összefüggő kiegészítő eljárási szabályok

84. § (1) A repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedély 3 évig hatályos.
 (2) A  repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedély újabb 3  évre meghosszabbítható kivéve, ha az  engedélyes 

a  szakszolgálati engedély lejárati dátumát megelőző 36 hónap során 6 hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolta 
a szakszolgálati engedélye által biztosított jogosultságokat.

 (3) Megújítás esetében, vagy ha a szakszolgálati engedélye által biztosított jogosultságokat 6 hónapnál hosszabb ideig 
nem gyakorolta, a kérelmezőnek
a) részt kell vennie egy repülésüzemi tiszti ismeretfrissítő oktatáson, és
b) sikeresen teljesítenie kell egy a Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet 71. §-a szerinti vizsgát.

29. Mezőgazdasági és tűzoltó szakszolgálati engedélyezéssel összefüggő kiegészítő eljárási szabályok

85. § (1) A  repülőgép és a  helikopter mezőgazdasági jogosítás megszerzésére irányuló elméleti képzések tematikáit 
a  légiközlekedési hatóság adja ki. A  tematikáknak legalább a  Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet 
6. számú mellékletében meghatározott témakörökre kell kiterjednie.

 (2) A mezőgazdasági jogosítás a kiadástól számított 2 évig hatályos.
 (3) Ha a  mezőgazdasági jogosítás engedélyese a  jogosítás lejárati dátumát megelőző 2 évben évenként legalább 

35 mezőgazdasági felszállást hajtott végre, akkor a jogosítás 2 évre meghosszabbítható.
 (4) Ha a  mezőgazdasági jogosítás engedélyese a  (3)  bekezdésben meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor 

gyakorlatba hozó repülésen kell részt vennie a  kérelmezett jogosításnak megfelelő légijárműre vonatkozó 
mezőgazdasági jogosítással rendelkező repülésoktató felügyelete alatt, amelyet a repülési naplóban az e rendeletre 
való hivatkozással rögzíteni kell, továbbá a Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet 6. számú mellékletében 
meghatározottak szerint készségellenőrzést kell végrehajtania a  kérelmezett jogosításnak megfelelő légijárműre 
vonatkozó mezőgazdasági jogosítással rendelkező vizsgáztatóval.

 (5) Megújítás esetén a  kérelmezőnek a  mezőgazdasági jogosítás megszerzésére vonatkozó követelményeket kell 
teljesítenie.

86. § (1) A tűzoltó jogosítás a kiadástól számított 2 évig hatályos.
 (2) Ha a  tűzoltó jogosítás engedélyese a  jogosítás lejárati dátumát megelőző 2 évben félévenként legalább 5 tűzoltó 

felszállást teljesített, akkor a jogosítás 2 évre meghosszabbítható.
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 (3) Ha a  tűzoltó jogosítás engedélyese a  (2)  bekezdésben meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor gyakorlatba 
hozó repülésen kell részt vennie a  kérelmezett jogosításnak megfelelő légijárműre vonatkozó tűzoltó jogosítással 
rendelkező repülési oktató felügyelete alatt, amit a  repülési  naplóban e  rendeletre való hivatkozással rögzíteni 
kell, továbbá a  Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet 6.  mellékletében meghatározottak szerint 
készségellenőrzést kell végrehajtania a  kérelmezett jogosításnak megfelelő légijárműre vonatkozó tűzoltó 
jogosítással rendelkező vizsgáztatóval.

 (4) Megújítás esetén a kérelmezőnek a tűzoltó jogosítás megszerzésére vonatkozó követelményeket kell teljesítenie.

30. Képző szervezetekre, képzési engedélyezésre vonatkozó kiegészítő eljárási szabályok

87. §  A Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet 105.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti képző szervezet számára, 
amennyiben az  teljesíti a  Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet előírásait, a  légiközlekedési hatóság 
képzési engedélyt ad ki.

88. § (1) A képző szervezet képzési engedélyét a légiközlekedési hatóság kérelemre adja ki. A kérelem az Ákr.-ben foglaltakon 
túl a következőket tartalmazza:
a) a kérelmező telephelyét,
b) a felelős vezető személy nevét.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelem benyújtásakor igazolni kell az e rendelet követelményeinek teljesítését. 
A  kérelemhez csatolni kell az  53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet 11. vagy a  12. számú mellékletében meghatározott 
kézikönyveket.

 (3) A  légiközlekedési hatóság az  általa kiadott képzési engedélyekről nyilvántartást vezet, amelyet a  honlapján 
közzétesz. A nyilvántartás az engedélyben foglalt adatokat tartalmazza.

89. § (1) A  képző szervezet biztosítja az  e  rendeletben meghatározott követelményeknek való folyamatos megfelelést, 
amelyet a légiközlekedési hatóság folyamatos ellenőrzés során felügyel.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott folyamatos ellenőrzés keretében a  légiközlekedési hatóság ellenőrzi 
a tanfolyamok végrehajtását, valamint ellenőrző repülést végezhet növendékekkel.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott folyamatos ellenőrzés keretében a  légiközlekedési hatóság négyéves 
időszakokban teljes körűen ellenőrzi, hogy a  képző szervezet megfelel-e e  rendelet előírásainak. A  négyéves 
felülvizsgálati időszakon belül a légiközlekedési hatóság további felülvizsgálatot végezhet, ha a repülés biztonságát 
veszélyeztető hiányosságokat tárt fel a képző szervezet működésében.

 (4) A  (2)  bekezdésben meghatározott ellenőrzések, valamint a  (3)  bekezdésben meghatározott felülvizsgálati eljárás 
során a  képző szervezet a  légiközlekedési hatóság rendelkezésére bocsátja a  képzéssel kapcsolatos valamennyi 
nyilvántartást, az  engedélyeztetési dokumentumokat, a  képzés során használt légijármű vagy repülőeszköz 
dokumentációját, az előadások anyagait, a tanjegyzeteket, valamint az eligazítások dokumentumait és bármely más, 
a képzésre vonatkozó dokumentumot.

 (5) Ha a  légiközlekedési hatóság a  (2) bekezdésben meghatározott ellenőrzés vagy a  (3) bekezdésben meghatározott 
teljes körű ellenőrzés során az e rendeletben meghatározott követelményekhez képest eltérést tapasztal, határidő 
megjelölésével felhívja a  képző szervezetet az  eltérés megszüntetése érdekében szükséges javító intézkedés 
megtételére.

 (6) Ha a  képző szervezet a  javító intézkedés megtételét elmulasztja, a  légiközlekedési hatóság a  képző szervezet 
engedélyét visszavonja annak a tevékenységnek a tekintetében, amelyben az eltérést tapasztalta.

 (7) Ha a  képző szervezet által határidőben teljesített javító intézkedés nem biztosítja az  e  rendeletnek való 
megfelelést, a  légiközlekedési hatóság a  képző szervezet engedélyét – a  megfelelés helyreállításáig – felfüggeszti 
annak a  tevékenységnek a  tekintetében, amelyben az  eltérést tapasztalta, valamint újabb határidő kitűzésével 
felszólítja a szervezetet a megfelelő javító intézkedés meghozatalára. Ha az újabb javító intézkedés sem biztosítja 
az e rendeletnek való megfelelést, a légiközlekedési hatóság a (6) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

90. § (1) A képzési engedély kiadásához szükséges feltételeket érintő változások közül
a) új képzés felvétele,
b) a képzési tematika módosítása,
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c) a vezető beosztású személyek megváltozása vagy
d) a szervezet nevének vagy telephelyének megváltozása
esetén a  változást a  képző szervezet akkor vezetheti be, ha a  változást a  légiközlekedési hatóság jóváhagyja. 
A jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a szervezet nyilatkozatát és indokolását arról, hogy a tervezett változás 
megvalósítása továbbra is biztosítja az  e  rendeletnek való megfelelést, a  szervezet kézikönyveinek módosítással 
érintett cserelapjait és az  e  rendeletnek való megfelelést igazoló dokumentumokat. A  légiközlekedési hatóság 
a változtatást akkor hagyja jóvá, ha az az e rendeletben foglalt követelményeknek megfelel.

 (2) A  képző szervezet a  vezető beosztású személyekkel kapcsolatban bekövetkezett, előre nem ismerhető változást 
az  annak bekövetkezését követő 5 munkanapon belül bejelenti a  légiközlekedési hatóságnak és kéri a  módosítás 
jóváhagyását.

 (3) A  képzési engedélyt nem kell módosítani, ha a  változások a  képzési engedélyben foglalt adatok változtatását 
nem teszik szükségessé. Ha a változások a képzési engedélyben foglalt adatok változtatását is szükségessé teszik, 
a légiközlekedési hatóság a képzési engedélyt módosítja.

31. Vizsgáztatással összefüggő rendelkezések

91. § (1) Az ultralight repülőgép pilóta, az autogiro pilóta és a motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély, 
valamint a Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet szerinti vizsgáztatói tanúsítás megszerzéséhez szükséges 
elméleti vizsgáztatást a légiközlekedési hatóság végzi.

 (2) A  légiközlekedési hatóság vagy vizsgáztatói tanúsítással rendelkező személy által végrehajtott vizsgát 
a  légiközlekedési hatóság által kiadott vizsgaszabályzat alapján kell lefolytatni. A  légiközlekedési hatóság által 
kiadott vizsgaszabályzatot a légközlekedési hatóság honlapján teszi közzé.

 (3) Ha a  vizsgáztatást nem a  légiközlekedési hatóság végzi, a  légiközlekedési hatóság ellenőrizheti a  vizsga 
vizsgaszabályzatnak megfelelő lebonyolítását.

 (4) Ha a légiközlekedési hatóság a vizsga során szabálytalanságot állapít meg, a vizsgát felfüggesztheti.

92. § (1) Ha a  kérelmező teljesítette a  Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendeletben előírt követelményeket, úgy 
a légiközlekedési hatóság írásban adja meg vizsgáztatói tanúsítást.

 (2) A  tanúsításban a  légiközlekedési hatóság megjelöli a  tanúsítás célját és a  vizsgáztatási eljárás során ellátandó 
feladatokat.

93. § (1) A vizsgáztatói tanúsítás időbeli hatálya 3 év.
 (2) Ha a vizsgáztatói tanúsítás időbeli hatályán belül

a) a tanúsítás engedélyese évente legalább két jártassági vizsgát, készségellenőrzést, gyakorlati vizsgát vagy 
kompetencia felmérést lefolytatott,

b) a tanúsítás engedélyese az időbeli hatály utolsó évében részt vett a légiközlekedési hatóság által szervezett 
ismeretfrissítő egységesítési tanfolyamon, és

c) az időbeli hatály utolsó évében az a) ponttal összhangban lefolytatott jártassági vizsgák, készségellenőrzések 
vagy gyakorlati vizsgák egyikét másik vizsgáztató felügyelte.

akkor a vizsgáztatói tanúsítást a légiközlekedési hatóság kérelemre 3 évre meghosszabbítja.
 (3) A  lejárt vizsgáztatói tanúsítást a  légiközlekedési hatóság kérelemre megújítja, ha a  kérelmező részt vett 

a  légiközlekedési hatóság által szervezett ismeretfrissítő egységesítési tanfolyamon, valamint sikeresen teljesítette 
a Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet 123. §-a szerinti kompetencia felmérést.

94. §  A légiközlekedési hatóság, az  általa lefolytatott sikeres elméleti vizsgáról tanúsítványt állít ki, amely a  vizsga 
dátumától számított 2 évig érvényes.

32. Egyedi képzési és vizsgakövetelmények

95. § (1) A  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Mellékletében meghatározott azon légijárművek 
esetében, amelyekre adottságaiknál fogva az adott légijármű-kategóriára vonatkozó, e rendeletben meghatározott 
képzési vagy vizsgáztatási feltételek nem alkalmazhatóak, a  légiközlekedési hatóság egyedi képzési és vizsga 
követelményeket hagyhat jóvá.
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 (2) A légiközlekedési hatóság olyan egyedi képzési és vizsgakövetelményeket hagy jóvá, amelyek elméleti és gyakorlati 
képzést és vizsgát tartalmaznak a következő témakörökben:
a) az adott légijárműhöz kapcsolódó természettudományi és repülési ismeretek,
b) az adott légijármű üzemeltetésére és működtetésére vonatkozó ismeretek,
c) az adott légijárművel felmerülő vészhelyzetek felismerésével és kezelésével kapcsolatos ismeretek, valamint
d) elsősegélynyújtási ismeretek.

 (3) Az egyedi képzési és vizsgakövetelményeknek tartalmaznia kell a képzés megkezdéséhez szükséges előfeltételeket 
és a sikeres vizsga után megszerezhető jogosultságokat is.

33. Beszámítás és elfogadás kiegészítő szabályai

96. §  Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről szóló miniszteri rendelet alapján kiadott 
repülőgép-vezető, helikoptervezető, fedélzeti mérnök, fedélzeti navigátor szakszolgálati engedéllyel rendelkező 
személy katonai szolgálat során szerzett szakszolgálati engedélyét, képzéseit és repülési idejét a  légiközlekedési 
hatóság az  általa kialakított és honlapján közzétett beszámítási jegyzőkönyv szerint beszámítja a  Légijármű és 
repülőeszköz személyzeti rendelet szerinti szakszolgálati engedély és jogosítás kiadásához.

97. § (1) A  légiközlekedési hatóság a 95. §-ban foglaltakról, valamint a Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendeletben 
meghatározott és megadott felmentésekről nyilvántartást vezet.

 (2) A  légiközlekedési hatóság által megadott felmentés alapján a  Légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet 
szerinti szakszolgálati engedély vagy betétlap legfeljebb a felmentés megadásától számított 1 éven belül adható ki.

VIII. FEJEZET 
A LÉGIJÁRMŰVEK ÉS LÉGIJÁRMŰ KOMPONENSEK KARBANTARTÁSÁNAK SZEMÉLYI JOGOSÍTÁSAIVAL ÉS 
KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEIVEL ÖSSZEFÜGGŐ KIEGÉSZÍTŐ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

34. A légijármű karbantartó szakszolgálati engedély

98. §  A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről 
szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendeletben (a  továbbiakban: Karbantartási képzési rendelet) foglalt szakszolgálati 
engedélyeket a légiközlekedési hatóság adja ki.

99. § (1) A  szakszolgálati engedély kiadása vagy módosítása iránti kérelmet a  légiközlekedési hatósághoz az  általa 
rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amely az Ákr.-ben foglaltakon túl tartalmazza
a) a kérelmező állampolgárságát,
b) a kérelmező születési helyét és idejét,
c) amennyiben van, a kérelmezőt alkalmazó karbantartó szervezet nevét, címét, jóváhagyási számát és
d) a kérelmező aláírását.

 (2) A  szakszolgálati engedély iránti kérelem benyújtásakor a  kérelmezőnek igazolnia kell személyazonosságát, és 
a kérelem tárgyának megfelelő, e rendelet szerinti követelményeinek teljesítését.

100. § (1) A szakszolgálati engedélyt a légiközlekedési hatóság kérelemre, 5 éves időszakra, egyedi engedélyszámmal ellátva 
adja ki.

 (2) A  szakszolgálati engedély kötelező tartalmi elemeit a  Karbantartási képzési rendelet 1.  melléklete tartalmazza. 
A  szakszolgálati engedélynek legalább a  Karbantartási képzési rendelet 1.  mellékletének I, II, VI, IX, XII, XIII és 
XIV pontjait angol fordításban is tartalmaznia kell.

 (3) A szakszolgálati engedély érvényességi idejének lejárta esetén a légiközlekedési hatóság kérelemre a szakszolgálati 
engedélyt újabb 5 évvel meghosszabbítja. A szakszolgálati engedély érvényességi ideje 5 évvel meghosszabbításra 
kerül új kategória vagy jogosítás bejegyzése esetén.
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 (4) Ha a jogosítást a légiközlekedési hatóság a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések 
folyamatos légialkalmasságának biztosításáról és az  ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek 
és személyek jóváhagyásáról szóló 2003. november 20-i 2042/2003/EK bizottsági rendelet III. Melléklete 
(a  továbbiakban: Part-66) Part-66 szerint kiadott szakszolgálati engedély „Nemzeti jogosítások” rovatába jegyzi be, 
akkor ennek a  jogosításnak az  érvényességi ideje megegyezik a  Part-66 szerint kiadott szakszolgálati engedély 
érvényességi idejével.

 (5) A szakszolgálati engedély érvényességi idejének lejárta, a szakszolgálati engedély visszavonása vagy felfüggesztése 
esetén az annak alapján kiadott bármely üzemképesség tanúsító megbízás szintén érvényét veszti.

 (6) A szakszolgálati engedély kizárólag abban az esetben érvényes, ha az engedélyes azt aláírta.

101. § (1) Az  e  rendelet szerint kiadott szakszolgálati engedélyekről a  légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza
a) a szakszolgálati engedély kiadása, valamint módosítása iránti kérelem, beleértve az  ügy során keletkezett 

dokumentumokat,
b) a szakszolgálati engedéllyel rendelkező személlyel kapcsolatban más hatóságoktól érkező minden jelentés,
c) a légiközlekedési hatóság által végrehajtott vizsgáztatásokról készült dokumentumok.

 (2) Az (1) bekezdés
a) a)–b) pontjában említett dokumentumokat az engedély érvényességének lejárta után 5 évig meg kell őrizni,
b) c) pontjában említett dokumentumokat legalább 5 évig meg kell őrizni.

 (3) Az  engedélyes felelős azért, hogy a  szakszolgálati engedélyben lévő adatok megegyezzenek a  légiközlekedési 
hatóság nyilvántartásában szereplő adatokkal. Ennek érdekében az engedélyesnek az engedélyben szereplő adatok 
változását 15  napon belül be kell jelentenie a  légiközlekedési hatóságnak. A  légiközlekedési hatóság a  bejelentés 
alapján módosítja az engedélyben szereplő adatokat.

102. § (1) A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt felfüggeszti, ha
a) az engedélyes akadályozza a  légiközlekedési hatóságnak a  szakszolgálati tevékenység ellenőrzésével 

kapcsolatos eljárását, az ellenőrzés lehetővé tételéig,
b) az engedélyes a  tevékenysége során a  légiközlekedési szabályokat megszegte, a  (3)  bekezdésben 

meghatározott feltételek teljesítéséig.
 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott esetben – amennyiben a  szakszolgálati engedélybe több jogosítás 

is be van jegyezve és a megállapított eltérés nem jelenti a többi jogosítás gyakorlásához szükséges feltételek nem 
teljesítését – a  légiközlekedési hatóság a  szakszolgálati engedélybe bejegyzett csak azon jogosítást függeszti fel, 
amellyel összefüggésben a légiközlekedési szabályokat az engedélyes megszegte.

 (3) Ha a  légiközlekedési hatóság a  szakszolgálati engedélyt az  (1)  bekezdés b)  pontja alapján függeszti fel, 
a  határozatban rendelkeznie kell a  szakszolgálati engedély vagy jogosítás visszaadásához szükséges, e  rendelet 
előírásainak teljesítését biztosító követelményekről.

103. § (1) A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt visszavonja, ha
a) az engedélyes a kérelemben a szakszolgálati engedély kiadásának feltételeire vonatkozóan valótlan adatokat 

jelölt meg,
b) a 102. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak ismétlődően következnek be, vagy
c) az engedélyes a  tevékenysége során a  légiközlekedési szabályokat megszegte, és azzal a  légiközlekedés 

biztonságát olyan módon sérti vagy veszélyezteti, amely súlyos repülőesemény bekövetkeztéhez vezet.
 (2) A  szakszolgálati engedély visszavonását követően új szakszolgálati engedély kiadása során a  visszavonás előtt 

szerzett tapasztalat nem számítható be az e rendeletben meghatározott tapasztalati követelményekbe.

104. § (1) A  légiközlekedési hatóság a  102.  § (1)  bekezdésében és a  103.  § (1)  bekezdésében meghatározott esetekben 
a  szakszolgálati engedélyt azonnali hatállyal bevonja és a  szakszolgálati engedélyt elveszi, amelyről átvételi 
elismervényt állít ki, amely tartalmazza az elvétel e rendeletben meghatározott jogalapját.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bevonás esetében a  légiközlekedési hatóság a  szakszolgálati engedély 
felfüggesztéséről, visszavonásáról vagy visszaadásáról öt napon belül dönt.

 (3) Ha a  szakszolgálati engedély felfüggesztése a  102.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint nem érinti a  jogosult 
valamennyi jogosítását, a  légiközlekedési hatóság a  jogosult részére új, csak a  felfüggesztéssel nem érintett 
jogosítások gyakorlását lehetővé tevő szakszolgálati engedélyt állít ki és ad vissza.
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35. A B-SLA és a B-BL kategóriájú szakszolgálati engedélyezéssel összefüggő kiegészítő szabályok

105. § (1) A  B-SLA és a  B-BL kategóriájú szakszolgálati engedély esetében a  légiközlekedési hatóság elfogadhatja az  állami 
légijármű karbantartási környezetben szerzett légijármű karbantartási tapasztalatot, amennyiben meggyőződött 
arról, hogy az  ilyen tapasztalat egyenértékű az  e  rendeletben előírttal, de ez  esetben legalább egy év kiegészítő 
polgári légijármű karbantartási tapasztalat szükséges a  polgári légijármű karbantartási környezet megértésének 
biztosítására.

 (2) A Karbantartási képzési rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározott tapasztalati követelményt a légiközlekedési 
hatóság kérelemre enyhíti, amennyiben meggyőződött arról, hogy a  kérelmező e  rendelet szerint jóváhagyott 
alapismereti képzésben vagy más, iskolarendszerű műszaki képzésben részesült. Az  enyhítés mértéke e  rendelet 
szerint jóváhagyott képzés esetében az  előírt tapasztalati idő legfeljebb 65%-a, más, iskolarendszerű műszaki 
képzés esetében legfeljebb 30%-a lehet. A friss tapasztalatra vonatkozó követelmények tekintetében enyhítés nem 
alkalmazható.

36. Karbantartás oktató szervezeti engedély iránti kérelem

106. § (1) Karbantartás oktató szervezeti engedélyt a  légiközlekedési hatóság kérelemre, az  általa rendszeresített 
formanyomtatványon adja ki. Az engedély az Ákr.-ben foglaltakon túl tartalmazza legalább
a) a szervezet telephelyeit,
b) az engedélyezett tevékenységét,
c) az engedély számát.

 (2) Az e rendelet szerint kiadott karbantartás oktató szervezeti engedélyekről a légiközlekedési hatóság nyilvántartást 
vezet, amely az  engedély kiadása, valamint módosítása iránti kérelmeket – beleértve az  ügy során keletkezett 
dokumentumokat – tartalmazza. A nyilvántartást az engedély visszavonása után 5 évig meg kell őrizni.

 (3) A  karbantartás oktató szervezeti engedély kiadása vagy módosítása iránti kérelmet a  légiközlekedési hatósághoz 
az általa rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem az Ákr.-ben foglaltakon túl a tartalmazza
a) a kérelmező telephelyét,
b) a felelős vezető személy nevét.

 (4) A karbantartás oktató szervezeti engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező igazolja a kérelem 
tárgyának megfelelő, e rendelet szerinti követelmények teljesítését.

 (5) A  légiközlekedési hatóság a  kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet, amelyet a  honlapján közzétesz. 
A nyilvántartás az engedélyben foglalt adatokat tartalmazza.

37. A karbantartás oktató szervezet folyamatos felügyelete

107. § (1) Ha a  karbantartás oktató szervezet a  jóváhagyásához szükséges feltételeket érintő változást tervez, azok 
jóváhagyása érdekében benyújtja a  légiközlekedési hatósághoz a  Karbantartási képzési rendelet 28.  § 
(2)  bekezdésében meghatározott, a  tervezett változások szerint módosított kézikönyvet. Ha a  jóváhagyott 
változások az engedélyben foglalt adatok változtatását is szükségessé teszik, a légiközlekedési hatóság az engedélyt 
is módosítja. Ha a változás nem ismerhető előre, akkor a változás bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül kell azt 
bejelenteni és a módosított kézikönyv jóváhagyását kérni.

 (2) A  légiközlekedési hatóság 2 éves időszakokban teljes körűen felülvizsgálja, hogy a  karbantartás oktató szervezet 
megfelel-e e rendelet előírásainak.

 (3) Ha a  légiközlekedési hatóság felülvizsgálati eljárása során eltérést tapasztal, határidő megjelölésével felhívja 
a szervezetet javító intézkedés megtételére.

 (4) Ha a  karbantartás oktató szervezet a  javító intézkedés megtételét elmulasztja, a  légiközlekedési hatóság 
a  karbantartás oktató szervezet engedélyét visszavonja annak a  tevékenységnek a  tekintetében, amelyben 
az eltérést tapasztalta.

 (5) Ha a  karbantartás oktató szervezet által határidőben teljesített javító intézkedés nem biztosítja az  e  rendeletnek 
való megfelelést, a  légiközlekedési hatóság a  karbantartás oktató szervezet engedélyét felfüggeszti annak 
a  tevékenységnek a  tekintetében, amelyben az  eltérést tapasztalta, valamint újabb határidő kitűzésével 
felszólítja a szervezetet a megfelelő javító intézkedés meghozatalára. Ha az újabb javító intézkedés sem biztosítja 
az e rendeletnek való megfelelést, a légiközlekedési hatóság a (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
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38. Egyedileg engedélyezett tanfolyam vagy vizsga

108. § (1) A légiközlekedési hatóság egy tanfolyam vagy vizsga lebonyolítására is adhat engedélyt, ha a kérelmező a kérelem 
tárgya szerint megfelel a Karbantartási képzési rendelet 26. §-ában foglalt feltételeknek.

 (2) Tanfolyam vagy vizsga egyedi engedélyezése iránti kérelmet a légiközlekedési hatósághoz az általa rendszeresített 
formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem az Ákr.-ben foglaltakon túl tartalmazza
a) a kérelmező telephelyét,
b) a felelős vezető személy nevét.

 (3) A kérelem benyújtása során igazolni kell az e rendeletnek való megfelelést.
 (4) A légiközlekedési hatóság a kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet.

39. Egyedileg engedélyezett tanfolyam vagy vizsga felügyelete

109. § (1) A  légiközlekedési hatóság a  tanfolyam vagy vizsga lebonyolítása során bármikor ellenőrizheti, hogy 
a jóváhagyásnak megfelelően történik-e a lebonyolítás.

 (2) Ha a légiközlekedési hatóság az ellenőrzés során a jóváhagyásban foglaltaktól eltérést tapasztal,
a) de az  eltérés javító intézkedéssel megszüntethető, a  légiközlekedési hatóság határidő meghatározásával 

felhívja az engedélyest a javító intézkedés megtételére,
b) és ennek következtében a  tanfolyam vagy vizsga nem felel meg a  Karbantartási képzési rendelet foglalt 

követelményeknek, vagy az  engedélyes az  a)  pont szerinti javító intézkedés megtételét elmulasztja, 
a légiközlekedési hatóság visszavonja az engedélyt.

40. A felmentés iránti kérelem

110. § (1) Abban az  esetben, ha a  kérelmező nem a  Karbantartási képzési rendelet szerinti alapismereti képzésben, vagy 
légijármű vagy hajtómű típus képzésben részesült, a  légiközlekedési hatóság kérelemre – a  (4)  bekezdésben 
foglaltak szerint – részleges vagy teljes felmentést ad az  e  rendeletben meghatározott, a  légijármű karbantartó 
szakszolgálati engedély vagy a  légijármű komponens üzemképesség tanúsító megbízás kiadásának feltételét 
képező alapismereti vizsga, valamint a légijármű vagy hajtómű típusismereti követelmények alól.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott kérelmet a  légiközlekedési hatósághoz írásban kell benyújtani, és a  kérelem 
benyújtásával egyidejűleg igazolni kell
a) nem a Karbantartási képzési rendelet szerinti alapismereti képzés, vagy légijármű vagy hajtómű típus képzés 

elvégzését , és a  képzés az  (1) vagy (3)  bekezdés szerinti feltételeknek való megfelelés biztosítására való 
alkalmasságát, vagy

b) a Part-66 szerint külföldön kiadott szakszolgálati engedély meglétét.
 (3) Az  (1) és a  (4)  bekezdés szerinti feltételeknek való megfelelés biztosítására való alkalmasság igazolására alkalmas 

különösen az oktató szervezet nyilatkozata a képzés tematikájáról és vizsgarendszeréről.
 (4) Ha a  kérelmező képesítése egyenértékű a  Karbantartási képzési rendeletben foglaltakkal, teljes felmentést ad. 

Amennyiben a  légiközlekedési hatóság a  (2) bekezdés szerint igazolt képzés tematikájának és vizsgarendszerének 
az e rendeletben foglalt követelményekkel történt összehasonlítás során eltérést állapít meg, akkor az e rendeletnek 
való teljes megfelelést biztosító kiegészítő képzés vagy vizsga előírása mellett részleges felmentést ad.

 (5) A légiközlekedési hatóság a megadott felmentésekről nyilvántartást vezet.
 (6) A  légiközlekedési hatóság által megadott felmentés alapján szakszolgálati engedély legfeljebb a  felmentés 

megadástól számított egy éven belül adható ki vagy módosítható.

IX. FEJEZET 
A POLGÁRI LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZEMÉLYZET EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁT VÉGZŐ SZERVEK 
KIJELÖLÉSÉNEK ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK KIEGÉSZÍTŐ ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAI

111. §  Az AeMC-t és az AME-t kérelemre a légiközlekedési hatóság jelöli ki.
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X. FEJEZET 
A LÉGIJÁRMŰVEK LAJSTROMOZÁSÁNAK KIEGÉSZÍTŐ ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAI

42. A fejezet hatálya

112. §  E Fejezet rendelkezései a  légijárművek lajstromozásának szabályairól szóló 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet 
(a továbbiakban: Lajstromozási rendelet) 1. § (2) bekezdésében foglalt légijárművekre terjednek ki.

43. A lajstromozási eljárás

113. § (1) A  légijármű lajstromba vétele, a  lajstromban szereplő jog módosítása, megszüntetése (a  továbbiakban együtt: 
bejegyzés) a légiközlekedési hatósághoz benyújtott kérelemre történik.

 (2) A  bejegyzési kérelmet a  bejegyzés alapjául szolgáló okirat keltétől – a  115.  § (2)  bekezdése szerinti esetben 
a  határozat kézhezvételétől – számított 30  napon belül kell a  lajstromozó hatósághoz benyújtani. Ha az  okirat 
létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése szükséges, a kérelmet a beleegyezéstől számított 30 napon belül kell 
a lajstromozó hatósághoz benyújtani.

114. § (1) A lajstromba vételhez a kérelmező igazolja
a) a légijármű tulajdonjogát, a légijárművet terhelő jelzálogjogot, valamint egyéb jogot,
b) a légijármű lajstromba vételének kezdeményezésére vonatkozó jogosultságot,
c) az illetékes magyar vámhivatal vámkezelését,
d) a légijármű összes repült óráinak és felszállásainak számát.

 (2) Más állam lajstromába felvett (külföldről beszerzett) légijármű esetén a kérelmezőnek igazolja
a) az export légialkalmasságot,
b) az egyedi légialkalmasságot,
c) a típusalkalmasságot,
d) a légijármű műszaki-kereskedelmi átvételét,
e) az adott légijárműnek a lajstromozó állam saját lajstromából történő törlését.

 (3) Hazai gyártású légijármű lajstromba vételéhez az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül a kérelmező igazolja
a) a típusalkalmasságot,
b) sorozatgyártás esetében a légialkalmassági felülvizsgálatot.

 (4) A lajstromba vételhez az e rendelet szerinti feltételeknek való megfelelés igazolására alkalmas különösen
a) a  légijármű tulajdonjogának, a  légijárművet terhelő jelzálogjognak, valamint egyéb jognak az  igazolására 

szolgáló okirat,
b) a légijármű tulajdonosa vagy bérlője hozzájáruló nyilatkozata a lajstromba vételhez,
c) az illetékes magyar vámhivatal vámkezelését igazoló okmány,
d) a légijármű összes repült óráinak és felszállásainak számát igazoló okmány.

 (5) Más állam lajstromába felvett (külföldről beszerzett) légijármű esetén az  e  rendelet szerinti feltételeknek való 
megfelelés igazolására alkalmas különösen
a) export légialkalmassági bizonyítvány,
b) egyedi légialkalmassági bizonyítvány, ha a  lajstromozó állam légiközlekedési hatósága export 

légialkalmassági bizonyítványt nem adott ki,
c) típusalkalmassági bizonyítvány (Magyarországon típusalkalmassági bizonyítvánnyal nem rendelkező típus 

esetén),
d) a légijármű műszaki-kereskedelmi átvételéről szóló bizonylat,
e) a lajstromozó állam igazolása arról, hogy az adott légijárművet saját lajstromából törölte.

 (6) Hazai gyártású légijármű lajstromba vételéhez az  (1)  bekezdésben felsoroltakon kívül az  e  rendelet szerinti 
feltételeknek való megfelelés igazolására alkalmas különösen
a) kísérleti gyártás (prototípus) esetében a típusvizsgálat után kiadott típusalkalmassági bizonyítvány,
b) sorozatgyártás esetében a hatósági légialkalmassági felülvizsgálati jegyzőkönyvek.

115. § (1) A lajstromban már szereplő légijármű esetén igazolni kell a bejegyzett jog módosítását, megszüntetését.
 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti igazolás nem magyar nyelven kiállított okirattal (okmánnyal) történik – továbbá ha 

nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – ahhoz csatolni kell annak hiteles magyar nyelvű fordítását is.
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116. § (1) A  légijármű tulajdonjogának, valamint egyéb jog bejegyzésének, módosításának, megszüntetésének – ha törvény 
másként nem rendelkezik – olyan közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy ezeknek a  hiteles másolata 
alapján van helye, amely a  bejegyzés tárgyát képező jog keletkezését, módosulását, illetve megszűnését hitelt 
érdemlően igazolja.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl a  bejegyzés alapjául szolgálhat bíróság jogerős határozata, vagy 
hatóság végleges határozata is, ha az bejegyezhető jogra vonatkozik.

117. §  A légiközlekedési hatóság a  jelzálogjognak a  lajstromba történő bejegyzéséről, a  bejegyzett jog módosulásáról, 
törléséről határozatban dönt.

44. A lajstromnyilvántartás szabályai

118. § (1) A  különböző jellegű és rendeltetésű légijárműveket egymástól elkülönítve és az  egyes légijárműveket külön 
sorszám alatt kell a lajstromban nyilvántartani.

 (2) Azonos szám- és betűjellel több légijárművet a lajstromba felvenni nem lehet.
 (3) A  légiközlekedési hatóság a  bejegyzés alapjául szolgáló okiratokat, a  bejegyzés iránti kérelmet, valamint 

a lajstromozási ügyben keletkezett egyéb iratokat elkülönítetten tárolja.

119. § (1) A  lajstrom tartalmát a  (2)  bekezdésben lévő korlátozással bárki megtekintheti és arról feljegyzést készíthet, vagy 
hiteles másolatot kérhet.

 (2) A  tulajdonosról, üzembentartóról, nevének (cégnevének),  címének (székhelyének) kivételével egyéb azonosító 
adat nem juthat a betekintő tudomására és a lajstrom egyes részeiről kiadott másolaton egyéb azonosító adat nem 
tüntethető fel.

120. § (1) A  légiközlekedési hatóság a  légijármű lajstromba vételéről a  Lajstromozási rendelet 1.  melléklete szerinti 
magyar és angol nyelvű bizonyítványt állít ki annak igazolására, hogy az  adott légijárművet a  lajstromba felvette. 
A  lajstromozási bizonyítványt a  légijármű tulajdonosa, tulajdonosának felhatalmazása alapján az  üzembentartója 
vagy a bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) kapja meg, aki köteles azt a repülések során a légialkalmassági 
bizonyítvánnyal együtt a légijármű fedélzetén tartani.

 (2) A  lajstromozási bizonyítvány megrongálódása, megsemmisülése vagy elvesztése esetén a  tulajdonos 
–  a  tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül – köteles jelezni a  légiközlekedési hatóságnak, és egyúttal 
kérnie kell a lajstromozási bizonyítvány pótlását.

 (3) A  lajstromozási bizonyítvány adatainak megváltozása esetén a  tulajdonos 15  napon belül köteles kérni 
a lajstromozási bizonyítvány módosítását.

121. §  Az ideiglenes lajstromba vételt az első kísérleti (próba) repülés előtt kell kérni a légiközlekedési hatóságtól.

45. Légijármű törlése a lajstromból

122. § (1) A lajstromból való törlés iránti kérelemnek tartalmazza
a) a törlés okát,
b) a légijármű összes repült óráinak és felszállásainak számát,
c) bérelt légijármű esetében a bérleti időszak alatt teljesített összes repült órát és a felszállások számát.

 (2) A lajstromból való törlés iránti kérelem benyújtásakor igazolni kell a légiközlekedési hatóság általi lajstromba vételt.
 (3) A  légiközlekedési hatóság a  benyújtott kérelem és okmányok alapján a  légijárművet törli a  lajstromból, és erről 

értesíti a kérelmezőt, illetve az illetékes külföldi fél számára külön igazolást ad.
 (4) A  légiközlekedési hatóság a  légijárművet hivatalból törli a  lajstromból az Lt. 14. § (1) bekezdés c) és d) pontjában 

foglalt esetekben, valamint, ha a légijármű légialkalmassági bizonyítványának érvényesség ideje 5 éve lejárt.
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XI. FEJEZET 
A POLGÁRI LÉGIJÁRMŰ ÜZEMBEN ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FELÜGYELETI ELJÁRÁSÁNAK KIEGÉSZÍTŐ 
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

46. A fejezet hatálya

123. §  E Fejezet rendelkezései a  polgári légijármű üzemben tartásának szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról 
szóló 20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet (a  továbbiakban: Üzemben tartási rendelet) 1.  §-ában meghatározott 
személyekre terjednek ki.

47. Az üzemben tartási engedélyezés kiegészítő szabályai

124. §  A polgári légijármű üzemben tartásához szükséges hatósági engedélyt (a továbbiakban: üzemben tartási engedély) 
a légiközlekedési hatóság (a továbbiakban: hatóság) kérelemre adja ki.

125. § (1) A kérelmet – a  légijármű üzemben tartásának tervezett megkezdése előtt legalább 30 nappal – az üzemben tartó 
írásban köteles a hatósághoz benyújtani.

 (2) Az üzemben tartási engedély iránti kérelem tartalmazza
a) az üzemben tartó nevét, címét, székhelyét, bázishelyét és telefonszámát,
b) a tervezett légiközlekedési tevékenység leírását,
c) az üzemben tartó szervezeti felépítésének ismertetését,
d) a légi és földi üzemeltetésért, a szakszemélyzet képzéséért, a légijármű karbantartásért és légiszállítás esetén 

a minőségbiztosításért felelős vezető személyek nevét, képesítését és szakmai gyakorlatát,
e) a légijárművek típusát, lajstromjelét, amelyre a kérelmező az üzemben tartási engedély kiadását kéri.

 (3) A kérelem benyújtásakor a kérelmező igazolja
a) a  nem gazdasági társaságként működő személyeknél a  tevékenység végzésének jogszerűségét, 

és – az  (5)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  aláírásra jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldányát,

b) a légijármű érvényes felelősségbiztosításának meglétét.
 (4) A kérelemhez a kérelmező mellékeli

a) ha az  üzemben tartó nem a  légijármű tulajdonosa, a  tulajdonos hozzájárulását az  üzemben tartáshoz, 
valamint az üzemben tartás jogcímét,

b) az üzemben tartási kézikönyvet,
c) a karbantartási irányítási kézikönyvet,
d) a  karbantartási szerződést, amennyiben az  üzemben tartó a  karbantartást karbantartó szervezettel tervezi 

végeztetni,
e) a minőségbiztosítási kézikönyvet, ha az üzemben tartás légiszállítás céljából történik.

 (5) Ha a  kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a  légiközlekedési hatóság a  cégkivonatot, valamint  
– ha a  kérelmező a  képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott  címpéldányát vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintáját a  cégbírósághoz benyújtotta és ezt a  tényt a  cégjegyzék tartalmazza – az  iratot, 
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

126. § (1) A hatóság az üzemben tartási engedélyt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2 évre adja ki.
 (2) Ha az üzemben tartó a légijárművet légiszállítás céljából tartja üzemben, az üzemben tartási engedély érvényességi 

ideje 1 év.
 (3) Az  üzemben tartási engedély érvényességét – az  érvényességi idő lejárta előtt 30  nappal benyújtott kérelem 

alapján – a hatóság meghosszabbítja, ha az e rendeletben az üzemben tartási engedély kiadásához előírt feltételek 
a továbbiakban is fennállnak.

 (4) A légiszállítás céljából kiadott üzemben tartási engedélyt a hatóság magyar és angol nyelven állítja ki.
 (5) Az  Üzemben tartási rendelet 7.  § (1)  bekezdésében foglalt bejelentés alapján a  hatóság az  üzemben tartási 

engedélyt módosíthatja vagy a feltételek hiánya esetén visszavonhatja.
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48. Az üzemben tartás ellenőrzése

127. § (1) Az üzemben tartást a hatóság ellenőrzi. Az ellenőrzés történhet az üzemben tartó előzetes értesítése nélkül is.
 (2) A légijármű üzemben tartója köteles az ellenőrzést lehetővé tenni, és az ellenőrzés során a hatóság rendelkezésére 

bocsátani az üzemben tartáshoz az e rendeletben előírt eszközöket, dokumentációkat.
 (3) A hatóság az üzemben tartást a repülési feladat végrehajtása során is ellenőrizheti.

XII. FEJEZET 
A LÉGIJÁRMŰVEK GYÁRTÁSÁVAL, ÉPÍTÉSÉVEL ÉS MŰSZAKI ALKALMASSÁGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KIEGÉSZÍTŐ 
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

49. Ultrakönnyű légijármű és könnyű autogiro típusalkalmassági tanúsítására, gyártására vonatkozó 
rendelkezések

128. § (1) Az  ultrakönnyű légijármű és könnyű autogiro (a  továbbiakban együtt: könnyű légijármű) típusalkalmassági 
tanúsítványának kiadására irányuló eljárás megindítását a  légiközlekedési hatóság által meghatározott 
formanyomtatvány használatával, a  légijármű tulajdonos vagy a  tulajdonosi hozzájárulással rendelkező személy 
vagy szervezet kérelmezheti írásban a légiközlekedési hatóságnál.

 (2) A kérelem – az Ákr.-ben meghatározottakon kívül – az (5) bekezdésben meghatározott eltéréssel – tartalmazza
a) a kérelmezett könnyű légijármű típus megnevezését, kategóriáját,
b) az  arra vonatkozó adatokat, hogy a  kérelmező vagy vele jogviszonyban álló személy megfelel a  7.  §-ban 

a felelős tervezőre megállapított követelményeknek (a továbbiakban: felelős tervezői jogosultság),
c) az  alapul vett légialkalmassági előírás megnevezését, megjelölve a  kiadó illetékes szervezetet és a  kiadás 

számát, dátumát, valamint a revízió számát,
d) a könnyű légijármű gyártójának nevét és címét.

 (3) A kérelem benyújtásával egyidejűleg
a) a kérelmező igazolja

aa) a felelős tervezői jogosultság fennállását,
ab) ha a  kérelmező nem rendelkezik felelős tervezői jogosultsággal, akkor a  felelős tervezővel kötött 

megállapodás meglétét, oly módon, hogy abból a felek ellenszolgáltatásra vonatkozó rendelkezései 
kitakarhatóak,

ac) hogy a típusterv a megjelölt eltérésekkel, megfelel az alkalmazandó légialkalmassági előírásnak,
b) a kérelmező mellékeli
c) a kérelmezett könnyű légijármű típustervét,
d) a  típusvizsgálatokról, típustesztekről készült jegyzőkönyvet (jegyzőkönyveket) és az  ezzel összefüggő 

megfelelőségi nyilatkozatot (nyilatkozatokat),
e) a  felelős tervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a  típusterv a  megjelölt eltérésekkel, megfelel 

az alkalmazandó légialkalmassági előírásnak,
f ) a  kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy képes teljesíteni a  típusalkalmassági tanúsítvány 

tulajdonosával szemben támasztott kötelezettségeket,
g) a részletes műszaki tervdokumentációt.

 (4) A  részletes műszaki tervdokumentációt a  kérelmező elektronikus úton vagy papír alapon, összefűzve és lezárt 
dobozban adja át a  légiközlekedési hatóságnak, aki azt lezáró pecséttel látja el, és az  eljárás befejezésével 
a kérelmező részére visszaadja. A kérelmező a műszaki tervdokumentációt köteles megőrizni.

 (5) Ha a  kérelmező az  Lt. 46.  § (5)  bekezdése alapján valamely állam illetékes hatósága által kiadott igazolás alapján 
kéri a  könnyű légijármű típusalkalmassági tanúsítványának kiadását, a  kérelemnek a  (2)  bekezdés a)  pont 
aa) alpontjában meghatározott feltételt kell tartalmaznia.

129. §  A légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló 21/2015. (V. 4.) NFM rendelet 
(a  továbbiakban: Légijármű műszaki alkalmassági rendelet) 4.  §-ában foglalt megfelelőség érdekében 
légiközlekedési hatóság kérésére a kérelmezőnek lehetővé kell tennie, hogy a légiközlekedési hatóság
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a) megvizsgáljon bármely dokumentumot, vagy elvégezzen valamely vizsgálatot a  Légijármű műszaki 
alkalmassági rendelet 6. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott megfelelőségi nyilatkozat érvényességének 
ellenőrzéséhez,

b) jelen lehessen a repülési, vagy a földi teszteknél, annak érdekében, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy 
nincs olyan sajátosság vagy jellemző, amely miatt azoknál a felhasználásoknál, amelyekre a típusalkalmassági 
tanúsítványt kérelmezik, a könnyű légijármű ne lenne biztonságos.

130. § (1) Ha a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a könnyű légijármű típus
a) megfelel a Légijármű műszaki alkalmassági rendeletben meghatározott követelményeknek, vagy
b) az  Lt. 46.  § (5)  bekezdése alapján elfogadta más állam illetékes hatóságának igazolását arról, hogy a  típus 

a nemzetközi előírásoknak megfelel és a biztonságos repülésre, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmas,
akkor a könnyű légijármű típusra a típusalkalmassági tanúsítványt határozatlan időtartamra kiadja.

 (2) A könnyű légijármű típusalkalmassági tanúsítványát magyar és angol nyelven kell kiállítani.
 (3) Amennyiben alapos okkal valószínűsíthető, hogy a  könnyű légijármű típus nem felel meg az  alkalmazandó 

légialkalmassági előírásnak vagy a biztonságos üzemeltetés követelményeinek, a légiközlekedési hatóság a könnyű 
légijármű típusalkalmassági tanúsítványa tulajdonosát határidő tűzésével felhívja a  követelmények teljesítésének 
igazolására irányuló adatszolgáltatásra.

 (4) Akkor, ha a  (3) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a  légiközlekedési hatóság az Lt. 3. § 
(1b) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

 (5) Amennyiben az (3) bekezdésben foglalt jogsértés megszüntetésére nincs lehetőség, úgy a légiközlekedési hatóság 
a könnyű légijármű típusalkalmassági tanúsítványát visszavonja.

131. § (1) Ha a  könnyű légijármű típusalkalmassági tanúsítványának tulajdonosa nem teljesíti a  Légijármű műszaki 
alkalmassági rendelet 9.  § (1)  bekezdésében meghatározott kötelezettségét, akkor a  légiközlekedési hatóság 
teljesítési határidő megállapításával felszólítja annak teljesítésének igazolására irányuló adatszolgáltatásra.

 (2) A  légiközlekedési hatóság az  Lt. 3.  § (1b)  bekezdésében foglaltak szerint jár el amennyiben a  típusalkalmassági 
tanúsítvány tulajdonosa az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítésének nem tesz eleget.

 (3) A  légiközlekedési hatóság a könnyű légijármű típusalkalmassági tanúsítványát visszavonja, ha a  típusalkalmassági 
tanúsítvány tulajdonosa jogutód nélkül marad vagy megszűnik.

 (4) Ha a  légiközlekedési hatóság könnyű légijármű típusalkalmassági tanúsítványát a  (2) és a  (3)  bekezdés alapján 
felfüggeszti vagy visszavonja, akkor a könnyű légijármű tulajdonosa a könnyű légijármű jellemzője alapján egyedi 
repülési engedélyt kérhet. Az egyedi repülési engedélyre vonatkozó kérelem benyújtásától az engedély kiadásáig 
változtatás nélkül üzemeltethető a  könnyű légijármű a  típusalkalmassági-, és a  légialkalmassági tanúsítványban 
foglaltak szerint.

132. § (1) A könnyű légijármű típusalkalmassági tanúsítványának módosítását kell kérelmeznie a tanúsítvány tulajdonosának 
a  légiközlekedési hatóságtól, ha a  típuson a  típusalkalmassági tanúsítványban meghatározottakhoz képest 
olyan módosítást kíván végrehajtani, amely jelentős hatással van a  könnyű légijármű tömegére, egyensúlyára, 
szerkezeti szilárdságára, megbízhatóságára, üzemeltetési jellemzőire, vagy a  légialkalmasságát befolyásoló egyéb 
tulajdonságára.

 (2) A  típusalkalmassági tanúsítvány módosítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell, hogy 
a típusterv módosítása a megjelölt eltérésekkel megfelel az alkalmazandó légialkalmassági előírásnak. Az igazolásra 
alkalmas különösen a felelős tervező nyilatkozata.

133. §  A légiközlekedési hatóság a könnyű légijárműre kiadott típusalkalmassági tanúsítványokról nyilvántartást vezet.

134. § (1) Könnyű légijármű gyártására szóló gyártási engedélyt a  légiközlekedési hatóság adja ki a  légiközlekedési hatóság 
által meghatározott formanyomtatvány használatával természetes, vagy jogi személy kérelmezheti a légiközlekedési 
hatóságnál.
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 (2) A kérelemhez a kérelmező mellékeli
a) a gyártás-ellenőrzési rendszer főbb elemeinek leírását, és az azt tartalmazó a gyártó szervezetére, működésre 

vonatkozó dokumentumokat,
b) a gyártási hely leírását, a helyiség elrendezési rajzát,
c) a  gyártásfelügyelő e  rendeletben meghatározott képzettségét, tapasztalatát igazoló dokumentum vagy 

dokumentumok másolatát.
 (3) Amennyiben a  kérelmező nem a  könnyű légijármű típusalkalmassági tanúsítványának tulajdonosa, vagy 

a  tanúsítvány kiadásának kezdeményezője, igazolni kell a  gyártási jogosultságot, amelyre alkalmas különösen 
a tulajdonossal kötött megállapodást.

135. § (1) Ha a  légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a  gyártó teljesíti a  jelen rendeletben meghatározott 
követelményeket, akkor a gyártási engedélyt határozatlan időtartamra adja ki.

 (2) A gyártási engedély hatályos marad mindaddig, amíg a gyártási engedély kiadásának feltételei fennállnak.
 (3) Ha a  légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a  gyártó nem teljesíti az  e  rendeletben a  gyártási engedélyre 

meghatározott követelményeket, akkor a  légiközlekedési hatóság – az  (5)  bekezdésre, valamint az  Lt. 3/C.  §  
(4)–(6)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel – megfelelő határidő tűzésével, az  érdemi döntés meghozatalához 
szükséges adatok közlésére hívja fel a gyártót.

 (4) Ha a  gyártó a  megállapított határidőn belül nem tesz eleget a  (3)  bekezdésben foglalt kötelezettségének, akkor 
a légiközlekedési hatóság az Lt. 3. § (1b) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

 (5) A gyártó a (3) bekezdésben meghatározott esetben a követelményeknek történő megfelelés érdekében intézkedési 
tervet dolgoz ki, amelyben megjelöli a teljesítési határidőt, vagy határidőket.

136. § (1) A  könnyű légijármű légialkalmassági tanúsítványának kiadására irányuló eljárás megindítását a  légiközlekedési 
hatóság által meghatározott formanyomtatvány használatával, a  könnyű légijármű tulajdonosa vagy a  légijármű 
üzemben tartója kérelmezheti írásban a légiközlekedési hatóságnál.

 (2) A kérelem benyújtásakor a kérelmező igazolja
a) új könnyű légijármű esetében

aa) a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot vagy külföldön gyártott könnyű légijármű esetében a külföldi 
illetékes hatóság által kiadott gyártói engedély meglétét,

ab) a súlyra, a súlypontra vonatkozó jelentést és a súlypontmérési lapot, felszerelési listát,
ac) az alkalmazandó légialkalmassági előírásban előírt kézikönyvet, vagy kézikönyveket,

b) használt könnyű légijármű esetében
ba) az  Európai Unióból származó könnyű légijármű esetében külföldi illetékes hatóság által kiadott 

egyedi légialkalmassági bizonyítvány vagy tanúsítvány másolatát,
bb) az  Európai Unión kívüli államból származó könnyű légijármű esetében az  ab)  alpontban 

meghatározottakat, valamint a  külföldi illetékes hatóság által kiadott, a  típus alkalmasságára, 
valamint az  egyedi légialkalmasságára vonatkozó bizonyítványok, tanúsítványok másolatát, vagy 
ezek adatait tartalmazó igazolást,

bc) az alkalmazandó légialkalmassági előírásban előírt kézikönyvet (kézikönyveket).

137. § (1) A  könnyű légijármű légialkalmassági tanúsítványát a  légiközlekedési hatóság akkor adja ki, ha a  kérelemhez 
mellékelt dokumentumok alapján megállapítja, hogy
a) új könnyű légijármű esetében a könnyű légijármű

aa) megfelel a vonatkozó típusalkalmassági tanúsítvány alapjául szolgáló típustervnek és
ab) biztonságos üzemkész állapotban van,

b) használt könnyű légijármű esetében
ba) a  könnyű légijármű megfelel a  vonatkozó típusalkalmassági tanúsítvány alapjául szolgáló 

típustervnek és
bb) a légijárművön egyedi légialkalmassági felülvizsgálatot hajtottak végre.

 (2) A könnyű légijármű légialkalmassági tanúsítványát magyar és angol nyelven kell kiállítani.
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50. Kutatási, kísérleti, vagy tudományos célú légijárműre vonatkozó rendelkezések

138. § (1) A  légiközlekedési hatóság, amennyiben a  kérelem tartalmazza a  jelen rendeletben meghatározottakat, a  kutatási, 
kísérleti, vagy tudományos célú légijárműre egyedi repülési engedélyt ad ki.

 (2) Ha a  kutatási, kísérleti, vagy tudományos célú légijármű egyedi repülési engedélyezésekor meghatározott 
feltételekben jelentős változás nem következik be, és a  repülések tervezett programját nem vagy nem teljes 
mértékben hajtották végre, a  légiközlekedési hatóság az egyedi repülési engedélyt több ízben, alkalmanként egy 
évvel meghosszabbíthatja.

 (3) A kérelemhez a kérelmező mellékeli
a) tervezési koncepciót, amely tartalmazza

aa) a tervezési célokat,
ab) a  tervezés alapjául szolgáló információkat, amennyiben figyelembe vették az  alapul vett 

alkalmazandó légialkalmassági előírást, valamint az attól történő eltérés leírását,
ac) a fő méret- és tömegadatok,
ad) a számított tervezett repülési jellemzőket,
ae) motoros légijárművek esetén a hajtómű és légcsavar típusát, jellemzőit,
af ) a  bizonyítást arra vonatkozóan, hogy a  légijármű alapvető szilárdsági és aerodinamikai jellemzői 

alapján képes a c) pontban meghatározott feltételek és korlátozások szerinti repülésre,
b) az  építés nyomon követhetőségi dokumentumát, amely tartalmazza az  építés folyamatát, beleértve 

a  felhasznált anyagok és alkatrészek, valamint az  építésben közreműködő személyek kilétét és 
tevékenységének módját,

c) a repülések tervezett programját, amely tartalmazza a légijármű légiüzemeltetése szempontjából szükséges 
feltételeket vagy korlátozásokat, ezen belül
ca) az útvonalra vagy a légtérre vonatkozó, a repüléshez szükséges feltételeket és korlátozásokat,
cb) a  hajózó személyzettel kapcsolatos azon feltételeket és korlátozásokat, amelyek a  légijármű 

repülésére jogosítanak,
cc) a nem hajózó személyzethez tartozó személyek szállítására vonatkozó feltételeket,
cd) a betartandó üzemi korlátozásokat, egyedi eljárásokat és műszaki feltételeket,
ce) az egyedi repülési tesztprogramot,
cf ) a repülések tervezett programjának időtartama alatt alkalmazott karbantartási feltételeket.

 (4) A kérelem tartalmi elemeit a Légijármű műszaki alkalmassági rendelet tartalmazza.

51. Az amatőr építésű légijárműre vonatkozó rendelkezések

139. § (1) Az amatőr építésű légijármű egyedi repülési engedélyének kiadására irányuló eljárás megindítását a légiközlekedési 
hatóság által meghatározott formanyomtatvány használatával az  építő kérelmezheti írásban a  légiközlekedési 
hatóságnál.

 (2) A kérelemhez a kérelmező mellékeli
a) az alapul vett alkalmazandó alkalmassági előírástól, vagy előírásoktól történő eltérés leírását,
b) az egyedi repülési tesztprogramot,
c) az üzemeltetési kézikönyv tervezetét.

 (3) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező igazolja a légijármű jogszabályban foglalt követelményeknek való 
megfelelését. A megfelelőség igazolására alkalmas különösen
a) a műszaki felügyelő a Légijármű műszaki alkalmassági rendelet 38. §-a szerinti nyilatkozata,
b) a műszaki felügyelő nyilatkozata arról, hogy a légijármű repülésre képes állapotban van és a repülési tesztek 

megkezdhetőek.

140. §  A terv építésű légijármű esetén a  tervet, valamint a  KIT-et a  légiközlekedési hatóság akkor fogadja el az  építés 
alapjául, ha
a) a  terv, valamint a  KIT szerepel valamely külföldi illetékes hatóság nyilvántartásban, és a  külföldi illetékes 

hatóság igazolja, hogy a  terv, valamint a  KIT megfelel a  Légijármű műszaki alkalmassági rendelet 36.  § 
(2) bekezdés b) pontjában meghatározottaknak, és

b) a  műszaki felügyelő nyilatkozik arról, hogy a  terv, vagy a  KIT aerodinamikai és szilárdsági jellemzői alapján 
várhatóan megfelel a tervezett felhasználási célnak.
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141. § (1) Az  amatőr építésű légijárműre kiadott egyedi repülési engedély – a  (4)  bekezdésben meghatározott eltéréssel – 
1 évig hatályos.

 (2) Ha az  amatőr építésű légijárműre kiadott egyedi repülési engedélyben, vagy az  engedélyezés során megadott 
feltételekben változás következik be, továbbá, ha az  egyedi repülési tesztprogramot nem, vagy nem teljes 
mértékben hajtották végre, akkor az egyedi repülési engedély 1 évre, több alkalommal is meghosszabbítható.

 (3) Az  amatőr építésű légijárműre kiadott egyedi repülési engedély meghosszabbítására irányuló kérelemnek 
tartalmaznia kell a  hosszabbítás indokait, vagy a  138.  § (3)  bekezdésében meghatározott dokumentumokban 
történt módosítás leírását vagy nyilatkozatokat.

 (4) A  légiközlekedési hatóság az  egyedi repülési engedélyt az  amatőr építésű légijárműre határozatlan időtartamra 
kiadja, ha
a) az egyedi repülési tesztprogramot teljes mértékben végrehajtották,
b) rendelkezésre áll az üzemeltetési kézikönyv végleges verziója, amelynek tartalmaznia kell a  légiüzemeltetés 

feltételeit és a karbantartások rendszerét,
c) a  légijármű repülésre alkalmas állapota – különösen a  műszaki felügyelő, az  egyedi repülési teszteket 

végrehajtó légijárművezető és az engedélyes nyilatkozata alapján – igazolt, valamint
d) a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a légijármű biztonságos repülésre képes állapotban van.

142. § (1) Az  amatőr építésű légijárműre határozatlan időtartamra kiadott egyedi repülési engedély módosítását kell 
kérnie az  engedély jogosultjának a  légiközlekedési hatóságtól, amennyiben a  légijárművön az  egyedi repülési 
engedélyben meghatározottakhoz képest olyan módosítást kíván végrehajtani, amely jelentős hatással van 
a  légijármű tömegére, egyensúlyára, szerkezeti szilárdságára, megbízhatóságára, üzemeltetési jellemzőire, vagy 
a légialkalmasságát befolyásoló egyéb tulajdonságára.

 (2) Az amatőr építésű légijárműre kiadott egyedi repülési engedély módosítására irányuló kérelem tartalmazza
a) a módosítás leírását,
b) a kézikönyv, vagy kézikönyvek módosítással érintett részét,
c) a módosítás során alkalmazandó alkalmassági előírás (előírások) megnevezését.

 (3) Az  amatőr építésű légijárműre kiadott egyedi repülési engedély módosítására irányuló kérelem benyújtásával 
egyidejűleg igazolni kell a  légijármű biztonságos repülésre alkalmas állapotát. Az  igazolásra alkalmas különösen 
a kell a műszaki felügyelő nyilatkozata.

52. Egyedi repülési engedély történelmi jelentőségű légijárműre vonatkozó rendelkezések

143. § (1) A  történelmi jelentőségű légijármű egyedi repülési engedélyének kiadására irányuló kérelemre a  Légijármű 
műszaki alkalmassági rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint e rendelet 139. § (2) bekezdésében meghatározott 
rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kérelemhez a Légijármű műszaki alkalmassági rendelet 
42.  § (3)  bekezdés a)  pontjában és a  139.  § (2)  bekezdés c)–e)  pontban meghatározott adatokat, valamint 
a  Légijármű műszaki alkalmassági rendelet 49.  § (1)  bekezdésében meghatározott, a  műszaki felügyelő által tett 
nyilatkozat csatolható.

 (2) A történelmi jelentőségű légijármű egyedi repülési engedélyére a 140–142. §-ban meghatározott rendelkezéseket 
az e §-ban foglaltakra tekintettel kell alkalmazni.

53. Katonai múltú légijárműre vonatkozó rendelkezések

144. § (1) A  katonai múltú légijármű egyedi repülési engedélyének kiadására irányuló kérelemre a  Légijármű műszaki 
alkalmassági rendelet 42.  § (2)  bekezdésében meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az  eltéréssel, 
hogy a  kérelemhez a  42.  § (3)  bekezdés a)  pontjában és c)–e)  pontjában meghatározott adatokat, valamint 
a  Légijármű műszaki alkalmassági rendelet 49.  § (1)  bekezdésében meghatározott, a  műszaki felügyelő által tett 
nyilatkozat csatolható.

 (2) A  katonai múltú légijármű egyedi repülési engedélyére a  140–142.  §-ban meghatározottakat kell alkalmazni, 
a Légijármű műszaki alkalmassági rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
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54. Ultrakönnyű légijármű és könnyű autogiro folyamatos légialkalmassága

145. § (1) A  karbantartó szervezet működésére vonatkozó engedélyt (a  továbbiakban: karbantartási engedély) 
a légiközlekedési hatóság adja ki. A karbantartási engedély kiadására irányuló eljárás megindítását a légiközlekedési 
hatóság által meghatározott formanyomtatvány használatával természetes vagy jogi személy kérelmezheti írásban 
a légiközlekedési hatóságnál.

 (2) Ha a  karbantartási engedély iránti kérelemhez a  légiközlekedési hatóság által jóváhagyott minta karbantartási 
kézikönyvet nyújtottak be, akkor a  karbantartási kézikönyv azon módosításaihoz szükséges a  légiközlekedési 
hatóság jóváhagyása, amelyeket a minta kézikönyv nem tartalmazott.

146. § (1) Ha a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a karbantartó szervezet teljesíti a jelen rendeletben meghatározott 
követelményeket, akkor a karbantartási engedélyt határozatlan időtartamra adja ki.

 (2) A karbantartási engedély hatályos marad mindaddig, amíg a kiadásának feltételei fennállnak.

147. § (1) Amennyiben a  légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a karbantartó szervezet nem teljesíti jelen rendeletben 
a  karbantartási engedélyre meghatározott követelményeket, akkor a  légiközlekedési hatóság – az  (3)  bekezdésre, 
valamint az  Lt. 3/C.  § (4)–(6)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel – megfelelő határidő tűzésével, az  érdemi 
döntés meghozatalához szükséges adatok közlésére hívja fel a karbantartó szervezetet.

 (2) Ha a  karbantartó szervezet a  megállapított határidőn belül nem tesz eleget az  (1)  bekezdésben foglalt 
kötelezettségének, akkor a légiközlekedési hatóság az Lt. 3. § (1b) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

 (3) A  karbantartó szervezet a  (1)  bekezdésben meghatározott esetben a  követelményeknek történő megfelelés 
érdekében intézkedési tervet dolgoz ki, amelyben megjelöli a teljesítési határidőt, vagy határidőket.

148. §  A légialkalmasság-irányító szervezet működésére vonatkozó engedélyt (a  továbbiakban: légialkalmasság irányítási 
engedély) a  légiközlekedési hatóság adja ki. kiadására irányuló eljárás megindítását a  légiközlekedési hatóság 
által meghatározott formanyomtatvány használatával természetes, vagy jogi személy kérelmezheti írásban 
a légiközlekedési hatóságnál.

149. § (1) Ha a  légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a  légialkalmasság-irányító szervezet teljesíti jelen rendeletben 
meghatározott követelményeket, akkor a légialkalmasság irányítási engedélyt határozatlan időtartamra adja ki.

 (2) A légialkalmasság irányítási engedély hatályos marad mindaddig, amíg az engedély kiadásának feltételei fennállnak.

150. § (1) Ha a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a légialkalmasság-irányító szervezet nem teljesíti jelen rendeletben 
a  légialkalmassági irányítási engedélyre meghatározott követelményeket, akkor a  (3)  bekezdésre, valamint 
az  Lt. 3/C.  § (4)–(6)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel – megfelelő határidő tűzésével, az  érdemi döntés 
meghozatalához szükséges adatok közlésére hívja fel a karbantartó szervezetet.

 (2) Ha az  engedélyes a  megállapított határidőn belül nem tesz eleget az  (1)  bekezdésben foglalt kötelezettségének, 
akkor a légiközlekedési hatóság az Lt. 3. § (1b) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

 (3) Az  engedélyes a  (1)  bekezdésben meghatározott esetben a  követelményeknek történő megfelelés érdekében 
intézkedési tervet dolgoz ki, amelyben megjelöli a teljesítési határidőt, vagy határidőket.

151. § (1) A légialkalmassági felülvizsgálati tanúsítvány érvényességi ideje – a Légijármű műszaki alkalmassági rendelet 103. § 
(4) bekezdésében meghatározott eltéréssel – a kiállítástól számított 1 év, amely a Légijármű műszaki alkalmassági 
rendelet 101. § (3) bekezdésében meghatározott esetben 1 évre meghosszabbítható.

 (2) A  légialkalmasság-irányító szervezetnek az  általa kiadott, vagy meghosszabbított légialkalmassági felülvizsgálati 
tanúsítvány másolatát a  kiadásától vagy meghosszabbítástól számított 10 munkanapon belül meg kell küldenie 
a légiközlekedési hatóságnak.

55. Repülőeszköz tanúsítási rendszer

152. § (1) A  tanúsítási engedély kiadása iránti eljárás megindítását a  légiközlekedési hatóság által meghatározott 
formanyomtatvány használatával természetes, vagy jogi személy kérelmezheti írásban a légiközlekedési hatóságnál.
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 (2) A kérelemhez a kérelmező mellékeli
a) a tanúsító szervezet működési kézikönyvét,
b) a tanúsítás-ellenőrzési rendszer főbb elemeinek leírását.

 (3) A kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell a műszaki vezető és a bevizsgáló, vagy bevizsgálók képzettségét, 
tapasztalatát.

153. § (1) A légiközlekedési hatóság a tanúsítási engedélyt határozatlan időtartamra adja ki, ha megállapítja, hogy a tanúsító 
szervezet teljesíti a jelen rendeletben meghatározott követelményeket.

 (2) A tanúsítási engedély hatályos marad mindaddig, amíg az engedély kiadásának feltételei fennállnak.
 (3) A  légiközlekedési hatóság a  tanúsító szervezetnél helyszíni ellenőrzést tarthat a  jelen rendeletben meghatározott 

követelmények teljesítésének ellenőrzése céljából. A  tanúsító szervezet köteles a  helyszíni ellenőrzés lefolytatását 
lehetővé tenni.

154. § (1) Ha a  légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a  tanúsító szervezet nem teljesíti jelen rendeletben a  tanúsítási 
engedélyre meghatározott követelményeket, akkor a (3) bekezdésben, valamint az Lt. 3/C. § (4)–(6) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel – megfelelő határidő tűzésével –, az  érdemi döntés meghozatalához szükséges adatok 
közlésére hívja fel a tanúsító szervezetet.

 (2) Ha a  tanúsító szervezet a  megállapított határidőn belül nem tesz eleget az  (1)  bekezdésben foglalt 
kötelezettségének, akkor a légiközlekedési hatóság az Lt. 3. § (1b) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

 (3) A tanúsító szervezet az (1) bekezdésben meghatározott esetben a követelményeknek történő megfelelés érdekében 
intézkedési tervet dolgoz ki, amelyben megjelöli a teljesítési határidőt, vagy határidőket.

155. §  Ha a repülőeszköz tulajdonosa, gyártója a  légiközlekedési hatóságtól a repülőeszköz típusalkalmassági tanúsítását 
kérelmezi, akkor a típusalkalmassági tanúsításra a Légijármű műszaki alkalmassági rendelet 3–12. §-ában, valamint 
a 128–133. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

56. A repülőeszköz gyártási és karbantartási rendszere

156. § (1) A  repülőeszköz karbantartó szervezet működésére vonatkozó engedélyt (a  továbbiakban: repülőeszköz 
karbantartási engedély) a  légiközlekedési hatóság adja ki. A  kiadására irányuló eljárás megindítását 
a  légiközlekedési hatóság által meghatározott formanyomtatvány használatával természetes, vagy jogi személy 
kérelmezheti írásban a légiközlekedési hatóságnál.

 (2) A repülőeszköz karbantartási kézikönyvet és annak módosítását a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá. A jóváhagyás 
során a  légiközlekedési hatóság a  jelen rendeletben meghatározott követelményeknek történő megfelelést 
vizsgálja.

157. § (1) Ha a  légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a repülőeszköz karbantartó szervezet teljesíti a  jelen rendeletben 
meghatározott követelményeket, akkor a repülőeszköz karbantartási engedélyt határozatlan időtartamra adja ki.

 (2) A  repülőeszköz karbantartási engedély hatályos marad mindaddig, amíg az  engedély kiadásának feltételei 
fennállnak.

 (3) A légiközlekedési hatóság a Légijármű műszaki alkalmassági rendelet 127. § (4) bekezdése szerint megküldött éves 
szervezeti felülvizsgálatról készült jelentés alapján a repülőeszköz karbantartó szervezetnél helyszíni szemlét tarthat, 
amely során ellenőrizheti jelen rendeletben meghatározott követelmények betartását.

158. § (1) Ha a  légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a  repülőeszköz karbantartó szervezet nem teljesíti jelen 
rendeletben a  repülőeszköz karbantartási engedélyre meghatározott követelményeket, akkor a  (3)  bekezdésben, 
valamint az  Lt. 3/C.  § (4)–(6)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel – megfelelő határidő tűzésével – az  érdemi 
döntés meghozatalához szükséges adatok közlésére hívja fel a karbantartó szervezetet.

 (2) Ha a  karbantartó szervezet a  megállapított határidőn belül nem tesz eleget az  (1)  bekezdésben foglalt 
kötelezettségének, akkor a légiközlekedési hatóság az Lt. 3. § (1b) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

 (3) A  karbantartó szervezet az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben a  követelményeknek történő megfelelés 
érdekében intézkedési tervet dolgoz ki, amelyben megjelöli a teljesítési határidőt vagy határidőket.
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159. § (1) Repülőeszköz gyártására szóló gyártási engedély kiadását, a  légiközlekedési hatóság által meghatározott 
formanyomtatvány használatával, természetes, vagy jogi személy kérelmezheti írásban a légiközlekedési hatóságnál.

 (2) A kérelemhez a kérelmező mellékeli
a) a gyártás-ellenőrzési rendszer főbb elemeinek leírását,
b) a gyártási hely, vagy helyek leírását, a helyiség elrendezési rajzát,

 (3) A kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell a gyártásfelügyelő képzettségét, tapasztalatát.

160. § (1) Ha a  légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a  gyártó teljesíti a  jelen rendeletben meghatározott 
követelményeket, akkor a repülőeszköz gyártási engedélyt határozatlan időtartamra adja ki.

 (2) A repülőeszköz gyártási engedély hatályos marad mindaddig, amíg az engedély kiadásának feltételei fennállnak.
 (3) Ha a  légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a  gyártó nem teljesíti a  jelen rendeletben a  gyártási engedélyre 

meghatározott követelményeket, akkor a  (6) bekezdésben, valamint az Lt. 3/C. § (4)–(6) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel – megfelelő határidő tűzésével – az érdemi döntés meghozatalához szükséges adatok közlésére hívja 
fel a gyártót.

 (4) Ha a gyártó szervezet a megállapított határidőn belül nem tesz eleget az (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének, 
akkor a légiközlekedési hatóság az Lt. 3. § (1b) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

 (5) A gyártó a (4) bekezdésben meghatározott esetben a követelményeknek történő megfelelés érdekében intézkedési 
tervet dolgoz ki, amelyben megjelöli a teljesítési határidőt vagy határidőket.

 (6) A gyártónak a  (4) bekezdésben meghatározott esetben a követelményeknek történő megfelelés érdekében javító 
intézkedéseket kell kidolgozni, amelyben megjelöli a teljesítési határidőt, vagy határidőket.

XIII. FEJEZET 
A MOTOROS LÉGIJÁRMŰVEK ZAJKIBOCSÁTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIEGÉSZÍTŐ 
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

57. Zajminősítési kötelezettség

161. § (1) A  motoros légijárművet az  Lt. 46.  §-ban előírt típusvizsgálat során, illetve lajstromba vétele előtt, az  Lt. 48.  §-ban 
előírt légialkalmassági vizsgálat során, az  első üzemben tartási engedély kiadását megelőzően zaj szempontjából 
is minősíteni kell, a 163. §-ban megadott minősítési módszerek, illetve a 164. §-ban részletezett eljárási rend szerint. 
A zajminősítési kötelezettség szempontjából a hatósági eljárások közül elsőnek a magyar légiközlekedési hatóság 
által első alkalommal végrehajtott eljárást kell tekinteni akkor is, ha a légijárművet más országban már üzemeltették.

 (2) A  (3)  bekezdés b) és c)  pontjában, valamint a  (4)  bekezdésben említett kivételektől eltekintve a  légiközlekedési 
hatóság nem vehet lajstromba olyan motoros légijárművet, amely nem felel meg a  163.  §-ban meghatározott 
feltételeknek.

 (3) Az (1) bekezdésben előírt zajminősítési kötelezettség nem terjed ki arra a motoros légijárműre:
a) amelyet e rendelet hatálybalépése előtt vettek fel Magyarország Állami Légijármű Lajstromába és azóta a zajt 

befolyásoló szerkezeti részeit nem módosították;
b) amelynek az  első üzembe helyezésére vonatkozó kérelmét e  rendelet hatálybalépése előtt nyújtották be 

a légiközlekedési hatósághoz;
c) amelynek a  bérleti szerződését e  rendelet hatálybalépése előtt kötötték, illetve üzemeltetését már 

megkezdték.
 (4) A  légiközlekedési hatóság a  kizárólag légisport céljára használt motoros légijárműnek megadja az  első 

üzembehelyezési engedélyt, ha az megfelel az ICAO által kiállított 16 annex (1978. július 3-i kiadás) I. kötet, II. rész 
2. pontja vagy 6. fejezete szerinti követelményeknek.

 (5) A  légiközlekedési hatóság a  (4)  bekezdés szerinti követelményeknek nem megfelelő, kizárólag légisport céljára 
használt légijárművet, valamint kísérleti motoros légijárművet – a (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – 
legfeljebb 5 évre mentesítheti a zajminősítési kötelezettség alól. A mentesítés kérelemre, egy alkalommal, legfeljebb 
5 évre meghosszabbítható.
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 (6) A kísérleti motoros légijárművet a légiközlekedési hatóság
a) amennyiben a  kísérlet időigénye meghatározható, úgy a  kísérlet lefolytatásához szükséges meghatározott 

időtartamra,
b) a  kérelmező által a  légiközlekedési hatósághoz benyújtott kísérleti terv alapján végzett, hosszan tartó, 

bizonytalan időigényű kísérlet vagy fejlesztés esetén visszavonásig
mentesítheti a  zajminősítési kötelezettség alól és a  környezet védelme szempontjából repülési üzemmódokat és 
korlátozásokat írhat elő.

 (7) A (6) bekezdés b) pontjában említett mentesítést a légiközlekedési hatóság visszavonja, ha
a) a fejlesztés befejeződött vagy eredménytelensége nyilvánvalóvá vált,
b) a kérelmező a kísérleti tervben szereplő ütemezéstől több mint 6 hónappal eltért,
c) a mentesítés feltételét képező előírásokat, korlátozásokat a kérelmező
ismételten megsértette.

58. A zajbizonyítvány

162. § (1) A légiközlekedési hatóság a zajminősítés eredményéről zajbizonyítványt állít ki, magyar és angol nyelven.
 (2) A  zajbizonyítvány tanúsítja, hogy a  motoros légijárművet – típusvizsgálat esetén annak egy prototípusát  – 

a 163. §-ban előírt zajminősítési módszerekkel megvizsgálták, és a vizsgálat eredménye alapján
a) a motoros légijármű megfelel a 163. §-ban foglalt zajminősítési követelményeknek,
b) a  vizsgált motoros légijármű típusát és szerkezeti kialakítását tekintve a  zajbizonyítványban felsorolt 

adatokkal jellemezhető (a továbbiakban: szerkezet- és típusazonosság).
 (3) A motoros légijárművek zajbizonyítványának az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a regisztráló állam és a repülőgép regisztrálási jele,
b) a gyártó sorozatszáma,
c) a gyártó típus és modell jelzése,
d) nyilatkozat minden járulékos változtatásról, beleértve azokat, amelyeket a  zajkövetelmények kielégítése 

érdekében végeztek,
e) az a maximális tömeg, amely mellett az alkalmazott zajelőírás betartását igazolták,
f ) a  zajszint és annak a  90%-os megbízhatósági határa a  referencia ponton olyan repülőgépek esetében, 

amelyek egyedi légialkalmassági bizonyítványát 1977. október 5-ét követően adták ki.
 (4) A  motoros légijármű zajbizonyítványa addig hatályos, ameddig a  légijárművön nem hajtanak végre 

a légialkalmassági bizonyítványának adatait érintő módosítást.
 (5) A motoros légijárművön végrehajtandó módosítás engedélyezésekor a  légiközlekedési hatóság új zajbizonyítvány 

beszerzését írhatja elő, ha feltételezhető, hogy a  módosítás miatt a  motoros légijármű zajjellemzői kedvezőtlenül 
változnak.

 (6) Ha a  motoros légijármű zajbizonyítványát a  légiközlekedési hatóság szerkezet- és típusazonossági okok miatt 
hatálytalannak minősítette, abban az  esetben a  motoros légijármű légialkalmassági bizonyítványának hatályát 
fel kell függeszteni addig, amíg a  megváltoztatott motoros légijármű új zajbizonyítványa el nem készül. 
A  légiközlekedési hatóság a  légialkalmasság felfüggesztésétől legfeljebb 6 hónap időtartamig eltekinthet, ha 
a felfüggesztés a motoros légijármű üzemben tartója számára méltánytalanul súlyos gazdasági, vagy egyéb hátrányt 
okozna.

 (7) Ha olyan motoros légijárművön hajtanak végre zajkibocsátást lényegesen befolyásoló szerkezeti módosítást, amely 
nem rendelkezik zajbizonyítvánnyal, abban az esetben a motoros légijármű üzemben tartójának igazolnia kell, hogy 
a  szerkezeti módosítás zajkibocsátás szempontjából nem eredményezett kedvezőtlenebb állapotot, mint amilyen 
a  módosítás előtti állapot volt. Ennek érdekében a  tervezett szerkezeti módosítást a  légiközlekedési hatóságnak 
előzetesen be kell jelenteni. A légiközlekedési hatóság a szerkezeti módosítást
a) a benyújtott dokumentumok alapján engedélyezi, ha a dokumentumokból megállapítható, hogy a szerkezeti 

módosítás zaj szempontjából kedvezőbb eredményre vezet,
b) a  további a  légialkalmasság feltételeként összehasonlító zajvizsgálatot rendel el, ha a  szerkezeti módosítás 

kedvező hatása a  benyújtott dokumentumok alapján nem bizonyított. Az  összehasonlító zajvizsgálat 
módszerét és tartalmát a  szerkezeti módosítás megkezdése előtt a  légiközlekedési hatósággal előzetesen 
egyeztetni kell.

 (8) A  zajbizonyítvány-mintákat az  1.  melléklet tartalmazza, amelyektől a  légiközlekedési hatósága a  zajbizonyítvány 
nem kötelező elemei tekintetében eltérhet.
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59. A minősítés feltételei és módszerei

163. § (1) A  motoros légijármű zajkibocsátásának vizsgálatát és a  zajkibocsátás szempontjából történő minősítését 
–  a  162.  § (7)  bekezdésében említett eset kivételével, valamint a  (2)–(4)  bekezdésben foglaltak is figyelembe 
véve – a  2.  mellékletben és függelékeiben leírt eljárások szerint mért zajkibocsátási értékeknek az  ott szereplő 
határértékekkel való összehasonlítása alapján kell elvégezni.

 (2) Az a 450 kg, vagy ennél kisebb maximális engedélyezett felszálló tömegű motoros légijárművek zajkibocsátásának 
vizsgálatát és a  motoros légijármű zajkibocsátás szempontjából történő minősítését 2. számú melléklet 
D.  függelékében leírt eljárások szerint mért zajkibocsátási értékeknek az  ott szereplő határértékkel való 
összehasonlítása alapján kell elvégezni.

 (3) A  légiközlekedési hatóság a zajbizonyítvány kiállításának alapjául elfogadhatja a zajbizonyítvány kérelmezője által 
benyújtott, a 164. § (6) bekezdésében említett, illetve a Polgári Légiközlekedési Hatóságok Európai Szervezetének 
tagállama notifikált intézménye által végzett vizsgálatok jegyzőkönyvét, ha az  a  3. számú mellékletben felsorolt 
előírások szerinti vizsgálati eredményeket tartalmaz.

 (4) A légiközlekedési hatóság a zajbizonyítványt a típusazonosság megállapítása mellett, további vizsgálat nélkül kiadja 
a 164. § (6)–(7) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén.

60. A zajminősítési eljárás részletes szabályai

164. § (1) A motoros légijármű zajminősítési eljárása
a) szakértői részből és
b) hatósági részből
állhat.

 (2) Az  eljárás szakértői részében a  kérelmező erre kijelölt szakértő intézettel, illetve szakértő bevonásával 
(a  továbbiakban: szakértő) elvégezteti azokat a  vizsgálatokat, amelyek a  zajbizonyítvány kiadásához a  hatóság 
számára szükségesek. A  szakértői vizsgálati rész eredményeképpen szakértői vizsgálati jelentést kell készíteni. 
A szakértői vizsgálati jelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a  vizsgálati eljárás célja (típusvizsgálat, első üzembe helyezés előtti vizsgálat, szerkezeti módosítás miatt 

szükséges vizsgálat),
b) az  alkalmazott vizsgálati eljárás megnevezése (2.  melléklet megfelelő  fejezete, illetve hivatkozás 

a 3. mellékletre),
c) a vizsgálathoz felhasznált adatok, illetve korábbi vizsgálati eredmények;
d) a  vizsgálatok során alkalmazott, a  légiközlekedési hatóság által engedélyezett egyenértékű minősítési 

eljárások,
e) a 162. § (7) bekezdése esetén a vizsgálati eljárás részletes és teljes leírása,
f ) a vizsgálati eredményeket tartalmazó jegyzőkönyv.

 (3) A (2) bekezdés c), d) és e) pontjaiban említett eljárásokat, illetve korábbi eredményeket csak abban az esetben lehet 
a zajminősítéshez felhasználni, ha ezekre nézve a légiközlekedési hatóság megadta az előzetes hozzájárulását.

 (4) A zajminősítési eljárás hatósági részét a szakértői vizsgálati jelentés alapján kell elvégezni. A légiközlekedési hatóság 
a  szakértői vizsgálati jelentést ellenőrzi, szükség esetén a  szakértővel kiegészítteti, majd a  szakértői vizsgálati 
jelentés adatai alapján kiállítja a vizsgált légijárműre vagy a légijárműtípusra vonatkozó zajbizonyítványt.

 (5) Ha a motoros légijárműnek már van olyan zajbizonyítványa, amely a 3. mellékletben meghatározott vizsgálati eljárás 
alapján készült és a  zajbizonyítványt nemzetközi szerződés alapján állították ki, akkor azt a  hatóság elfogadhatja. 
Ilyen esetben a légiközlekedési hatóság a kérelmező által benyújtott dokumentumok és a légialkalmassági vizsgálat 
alapján ellenőrzi a  típusazonosságot. Ha a  vizsgált motoros légijármű kísérő irataiból, illetve a  szemrevételezéssel 
történő ellenőrzéséből nem deríthető ki egyértelműen a  szerkezeti- és típusazonosság, abban az  esetben 
a légiközlekedési hatóság a kérelmezőt további műszaki adatok beszerzésére szólítja fel.

 (6) A (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelő motoros légijármű esetében a légiközlekedési hatóság új zajbizonyítvány 
kiállítása helyett a  meglevő zajbizonyítványt látja el hitelesítő záradékkal. A  hitelesítő záradékban azt kell 
megerősíteni, hogy a  vizsgálatra bemutatott motoros légijármű a  hozzá tartozó zajbizonyítványban szereplő 
adatoknak megfelel szerkezeti- és típusazonossági szempontjából. A hitelesítő záradékhoz mellékelni kell
a) a vizsgálat alapjául szolgáló – meglevő – zajbizonyítványt,
b) a megvizsgált motoros légijárműnek minden olyan további adatát, amely az 1. mellékletben felsorolt adatok 

között szerepel, de a meglevő zajbizonyítványban nem.
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 (7) Ha korábbi zajbizonyítvánnyal rendelkező motoros légijármű szerkezet- és típusazonosság tekintetében nem felel 
meg a zajbizonyítványban foglaltaknak, a motoros légijármű légialkalmassági engedélyét a légiközlekedési hatóság 
ideiglenesen felfüggesztheti. A felfüggesztéstől a hatóság a 162. § (6) bekezdésében foglaltak szerint eltekinthet.

165. § (1) A motoros légijármű zajbizonyítványa a légialkalmassági bizonyítvány melléklete.
 (2) A  kérelmező kérelmére a  légiközlekedési hatóság a  161.  § (3)  bekezdéséhez tartozó motoros légijárműveket 

az  e  rendeletben részletezett minősítési módszerek szerint akkor is minősítheti, ha a  motoros légijárművet zaj 
szempontjából korábban nem minősítették, vagy minősítették ugyan, de nem a 163. §-ban meghatározott feltételek 
szerint.

 (3) Azoknak a 161. § (3) bekezdésében említett motoros légijárműveknek, amelyek zajszempontú minősítését korábban 
elvégezték és az  megfelel a  163.  §-ban meghatározott feltételeknek, a  következő légialkalmassági vizsgálat előtt 
a meglevő zajbizonyítványukat, vagy ezzel egyenértékű dokumentumaikat hitelesíteni kell a 164. § (7) bekezdése 
szerint. Ha a  kérelmező az  ehhez szükséges összes dokumentumot a  hatóság rendelkezésére bocsátja, abban 
az esetben a légiközlekedési hatóság a hitelesítést térítésmentesen végzi el.

 (4) A  légiközlekedési hatóság a  kiadott vagy hitelesített zajbizonyítványokról nyilvántartást vezet. A  zajbizonyítvány 
kiállításának alapjául szolgáló dokumentumokat, mérési jegyzőkönyveket stb. addig őrzi meg, ameddig a motoros 
légijárművet vagy annak típusát a forgalomból nem vonják ki.

 (5) A  zajbizonyítványt kiadásakor (módosításakor, törlésekor) a  Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos 
Értesítőben és a légiközlekedési hatóság honlapján közzé kell tenni. A közzététel lehet kivonatos is, ha egyidejűleg 
a légiközlekedési hatóság megjelöli a teljes hozzáférés lehetőségét.

 (6) Azoknak a magyarországi cégbejegyzéssel rendelkező szakintézményeknek, illetve zajvédelmi szakértői engedéllyel 
rendelkező szakértőknek a  körét, amelyek (akik) szakmai felkészültségük, illetve műszerállományuk alapján 
e  rendelettel kapcsolatos zajméréseket és egyéb szakértői tevékenységet végezhetnek, a  közlekedésért felelős 
miniszter jelöli ki, nyilvános pályázat alapján. A  kijelölt szakintézmények és a  szakértők listáját a  Magyar Közlöny 
mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a  közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
honlapján közzé kell tenni.

 (7) A motoros légijárművek zajminősítéssel kapcsolatos költségei két részből állnak:
a) szakértői (mérési) költségek a szakértő és a kérelmező között létrejött megállapodás alapján,
b) hatósági eljárási díj külön jogszabály alapján.

XIV. FEJEZET 
A KERESKEDELMI REPÜLŐTÉR LÉGIJÁRMŰVEI ÁLTAL TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 
FIZETENDŐ DÍJJAL KAPCSOLATOS KIEGÉSZÍTŐ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

166. § (1) A  légiközlekedési hatóság felszólítására a  repülőtér üzemben tartója a  kereskedelmi repülőtér légijármű 
által történő igénybevételéért fizetendő díj megállapításának elveiről és módszereiről szóló 61/2011. (XI. 25.) 
NFM  rendelet [a  továbbiakban: 61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet] 5.  § (4)  bekezdésében foglaltakon túl további 
konzultációt folytat a repülőtér használóival.

 (2) A  61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 5.  §-ában foglalt konzultációs eljárás lezárását követően, legalább 120  nappal 
a tervezett hatályba lépés előtt díjszabályzatot (a továbbiakban: Díjszabályzat) terjeszt a légiközlekedési hatóság elé 
jóváhagyás céljából.

 (3) A  légiközlekedési hatóság a  repülőtér üzemben tartója által a  Díjszabályzattal egyidejűleg az  alapértelmezett 
árplafontól eltérő árplafont is jóváhagyhat.

 (4) A Díjszabályzatnak a 61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 5. §-a szerinti konzultáció keretében kialakult megállapodást 
kell tartalmaznia.

 (5) Ha a repülőtér üzemben tartója és a repülőtér használói között nem jön létre a (4) bekezdés szerinti megállapodás, 
a  repülőtér üzemben tartójának a  repülőtér használóinak véleményére figyelemmel meg kell indokolnia 
Díjszabályzatát. Az  indoklás vizsgálata során a  légiközlekedési hatóság konzultál az  érintett felekkel, amelyek 
a légiközlekedési hatóság kérésére megadnak a döntéshez szükséges valamennyi információt.

 (6) A  légiközlekedési hatóság a  repülőtér használók álláspontját figyelembe veheti, azonban azok egyetértése 
a Díjszabályzat vagy az árplafon módosítására vonatkozó kérelem elfogadásának nem feltétele.
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167. § (1) Az alapértelmezett árplafon vagy a Díjszabályzat módosítható annak érdekében, hogy a repülőtér üzemben tartója 
az előírt újabb légiközlekedés biztonsági vagy védelmi szabályoknak megfelelő állapot megteremtésével felmerült 
költségeit átháríthassa a légitársaságokra.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti indoklással benyújtott kérelmet a  légiközlekedési hatóság az  eset összes körülményeinek 
mérlegelése alapján bírálja el, azonban a repülőtér üzemben tartója igazolja, hogy
a) olyan új légiközlekedés biztonsági vagy védelmi előírásról van szó, amelynek kihirdetése vagy közlése nem 

a jelen rendelet hatálybalépését megelőzően történt, és
b) az  új előírás jelentősen megnöveli a  repülőtér üzemben tartójának jövőbeli működési költségeit, vagy 

jelentős egyszeri beruházást tesz szükségessé.

168. § (1) A  Díjszabályzat vagy a  Díjszabályzat módosításának jóváhagyását a  légiközlekedési hatóság megtagadja, ha 
a repülőtér üzemben tartója a 61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 18. § (1) bekezdésében a megbízott piackutató cég 
vonatkozásában előírt követelmények teljesülését a  légiközlekedési hatóság felhívására teljes bizonyító erejű 
magánokirattal vagy közokirattal nem bizonyítja.

 (2) A  légiközlekedési hatóság a  Díjszabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése keretében arra is kitérhet, hogy 
a tényleges szolgáltatásminőség megfelel-e a repülőtér üzemben tartója által készített jelentésnek.

169. § (1) A légiközlekedési hatóság közzéteszi az e rendelet hatálya alá tartozó repülőterek Európai Bizottság (Eurostat) adatai 
alapján összeállított jegyzékét és azt évente frissíti.

 (2) A  légiközlekedési hatóság minden évben jelentést tesz közzé honlapján tartója a  61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 
végrehajtásának biztosítása érdekében végzett tevékenységeiről.

XV. FEJEZET 
EGYÉB ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

170. §  A polgári repülés hajózó személyzete egyes tagjainak repülési idejéről szóló 44/2009. (IX. 4.) KHEM rendelet 4.  § 
(1) bekezdésében szereplő üzemben tartási kézikönyvet a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá.

171. § (1) Radioaktív anyagnak a  légi fuvarozási tevékenység keretében végzett, a  radioaktív anyagok szállításáról, 
fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendeletben foglaltak szerinti továbbítását nemzetközi 
légi fuvarozás esetén a  nemzetközi szerződéseknek megfelelően, valamint a  belföldi légi fuvarozási tevékenység 
esetén a  nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az  1944.  évi december hó 7.  napján aláírt Egyezmény 
Függelékei módosításának kihirdetéséről szóló 2009. évi LXXXVIII.  törvény mellékletének 18. Függelékében foglalt 
előírások teljesülése esetén a légiközlekedési hatóság engedélyezi.

 (2) Az (1) bekezdésben foglalt engedély visszavonásig, de legfeljebb a kiadástól számított 3 évig érvényes.
 (3) Az  (1)  bekezdésben foglalt engedély iránti kérelemhez a  4.  mellékletben meghatározott tartalmú adatlapot is 

csatolni kell.
 (4) Az (1) bekezdés szerinti engedély megadása, visszavonása, módosítása során hozott határozatot közölni kell

a) az Országos Atomenergia Hivatallal,
b) az országos tisztifőorvossal,
c) az Országos Közegészségügyi Intézettel,
d) az engedélyes székhelye (telephelye) szerint illetékes közlekedési hatósággal és
e) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal.
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XVI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

172. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Ez a rendelet

a) a  légiközlekedési hatóság által az  egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról 
szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából 
a  repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények megállapításáról 
szóló, 2006. július 6-i 1032/2006/EK bizottsági rendelet,

d) a  polgári repülés területén közös szabályokról és az  Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, 
valamint a  91/670/EGK tanácsi irányelv, az  1592/2002/EK rendelet és a  2004/36/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

e) a  Közösségben a  légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 2008. szeptember 24-i 
1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

f ) az  egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára 
vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2009. március 30-i 262/2009/EK bizottsági rendelet,

g) a  léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint 
a  482/2008/EK és a  691/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. október 17-i 1035/2011/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet,

h) a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek 
és igazgatási eljárásoknak a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő 
meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. február 20-i (EU) 2015/340 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a z…. /2017. (. .) Korm. rendelethez  

A - Hangsebesség alatti sugárhajtású repülőgépek zajbizonyítványa 

MAGYARORSZÁG Zajbizonyítvány  

[eljáró légiközlekedési hatóság megnevezése, címe]   

 Hangsebesség alatti sugárhajtású repülőgép részére  

1. Lajstromjel, lajstromszám: 2. Típus, típusváltozat: 3. Gyári azonosító számok: 4. A vizsgálat jellege:  

........................................... ........................................... ........................................... □ Típusvizsgálat  

........................................... ........................................... ........................................... □ Első üzembehelyezés  

........................................... ........................................... ........................................... □ Szerkezeti módosítás  

5. Ezt a zajbizonyítványt a 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 2. melléklet II. fejezetében foglaltak szerint állítottuk ki.  

A zajbizonyítványban foglalt adatokat az alábbi szakértői vélemények és dokumentumok alapján bíráltuk el:  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

6. Zaj határértékek Oldalsó referenciapontban Felszálló referenciapontban Leszálló 
referenciapontban

 

az R. 2. mell.     

II. 3. fejezete szerint ............................. EPNdB ............................. EPNdB ............................. 
EPNdB 

 

7. Zajminősítés eredménye ............................. EPNdB ............................. EPNdB ............................. 
EPNdB

 

1. melléklet az 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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Ez a zajbizonyítvány addig érvényes, amíg a túloldalon fölsorolt műszaki adatokban nem történik változtatás.  

Dátum: Aláírások:   

............................................................ ............................................................ ............................................................  

  

  

  

MAGYARORSZÁG Zajbizonyítvány  

A vizsgált légijármű műszaki adatai: (hátoldal)  

1. A légijármű:   

a) max. eng. felszálló tömeg: ..................................... kg c) befoglaló méretek:  

 hosszúság ........................................ m  

b) leszálló tömeg: ..................................................... kg magasság ......................................... m  

 szárnyfesztáv: .................................. m  

2. Hajtóművek:   

Hajtóművek száma: ...............db. fix hajtómű; ...........,..............db. kiegészítő hajtómű (APU)  

Fix hajtóművek típusa, típusszáma, helyzete, jellege, teljesítmény-adatai:  

típus típusszám helyzet jelleg teljesítmény-adatok gyártási év  

1. ........... ................. ................. ................. .................................................. .................  

2. ........... ................. ................. ................. .................................................. .................  

3. ........... ................. ................. ................. .................................................. .................  
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4. ........... ................. ................. ................. .................................................. .................  

Kiegészítő hajtóművek (APU) típusa, típusszáma, helyzete, jellege, teljesítmény-adatai:  

típus típusszám helyzet jelleg teljesítmény-adatok gyártási év  

1. ........... ................. ................. ................. .................................................. .................  

2. ........... ................. ................. ................. .................................................. .................  

3. Gázelvezető, és friss levegő beszívó rendszer jellemzői:  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

4. Egyéb kiegészítő tartozékok, megjegyzések (amelyek a zajmérés eredményeit befolyásolhatják):  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

5. A légijármű gépkönyvének azonosító adatai: ..........................................................................................................................  

A túloldalon megnevezett légijármű itt felsorolt műszaki és üzemeltetési adatait ellenőriztük.  

Az adatok megegyeznek a vizsgált légijármű felszerelésével és a gépkönyvben foglaltakkal.  

Légi alkalmassági bizonyítvány száma: ............................. Zajbizonyítvány száma: .........................................................  

Dátum: ................................................................................... Aláírás:....................................................................................  

 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 233. szám

 
39605

B - 9000 kg-nál nagyobb megengedett maximális felszálló tömegű légcsavaros repülőgépek zajbizonyítványa 

MAGYARORSZÁG Zajbizonyítvány  

[eljáró légiközlekedési hatóság megnevezése, címe]   

 9000 kg-nál nagyobb tömegű, légcsavaros repülőgép részére  

1. Lajstromjel, lajstromszám: 2. Típus, típusváltozat: 3. Gyári azonosító számok: 4. A vizsgálat jellege:  

........................................... ........................................... ........................................... □ Típusvizsgálat  

........................................... ........................................... ........................................... □ Első üzembehelyezés  

........................................... ........................................... ........................................... □ Szerkezeti módosítás  

5. Ezt a zajbizonyítványt a 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 2. melléklet II. fejezetében foglaltak szerint állítottuk ki.  

A zajbizonyítványban foglalt adatokat az alábbi szakértői vélemények és dokumentumok alapján bíráltuk el:  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

6. Zajhatárértékek Oldalsó referenciapontban Felszálló referenciapontban Leszálló 
referenciapontban

 

az R. 2. mell.     

III. 3. fejezete szerint ............................. EPNdB ............................. EPNdB ............................. 
EPNdB 

 

7. Zajminősítés eredménye ............................. EPNdB ............................. EPNdB ............................. 
EPNdB

 

Ez a zajbizonyítvány addig érvényes, amíg a túloldalon fölsorolt műszaki adatokban nem történik változtatás.  

Dátum: Aláírások:   
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............................................................ ............................................................ ............................................................  

  

  

  

MAGYARORSZÁG Zajbizonyítvány  

A vizsgált légijármű műszaki adatai: (hátoldal)  

1. A légijármű:   

a) max. eng. felszálló tömeg: ..................................... kg c) befoglaló méretek:  

 hosszúság ........................................ m  

b) leszálló tömeg: ..................................................... kg magasság ......................................... m  

 szárnyfesztáv: .................................. m  

2. Hajtóművek:   

Hajtóművek típusa, típusszáma, helyzete, jellege, teljesítmény és fordulatszám-adatai:  

típus típusszám helyzet jelleg teljesítmény/ford.szám gyártási év  

1. ........... ................. ................. ................. ....................... kW/....... ......../min .................  

2. ........... ................. ................. ................. ....................... kW/....... ......../min .................  

3. ........... ................. ................. ................. ....................... kW/....... ......../min .................  

4. ........... ................. ................. ................. ....................... kW/....... ......../min .................  

3. Légcsavarok  

Légcsavarok típusa, típusszáma, átmérő, jellege, tollak száma és fordulatszám-adatai:  
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típus típusszám átmérő jelleg tollak száma/ford.szám gyártási év  

1. ........... ................. ................. ................. ......................./....... ......../min .................  

2. ........... ................. ................. ................. ......................./....... ......../min .................  

3. ........... ................. ................. ................. ......................./....... ......../min .................  

4. ........... ................. ................. ................. ......................./....... ......../min .................  

4. Gázelvezető, és friss levegő beszívó rendszer jellemzői:  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

5. Egyéb kiegészítő tartozékok, megjegyzések (amelyek a zajmérés eredményeit befolyásolhatják):  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

6. A légijármű gépkönyvének azonosító adatai: ..........................................................................................................................  

A túloldalon megnevezett légijármű itt felsorolt műszaki és üzemeltetési adatait ellenőriztük.  

Az adatok megegyeznek a vizsgált légijármű felszerelésével és a gépkönyvben foglaltakkal.  

Légi alkalmassági bizonyítvány száma: ............................. Zajbizonyítvány száma: .........................................................  

Dátum: ................................................................................... Aláírás:....................................................................................  
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C - 9000 kg és annál kisebb megengedett maximális felszálló tömegű légcsavaros repülőgépek zajbizonyítványa 

MAGYARORSZÁG Zajbizonyítvány  

[eljáró légiközlekedési hatóság megnevezése, címe]   

 9000 kg vagy annál kisebb tömegű, légcsavaros repülőgép részére  

1. Lajstromjel, lajstromszám: 2. Típus, típusváltozat: 3. Gyári azonosító számok: 4. A vizsgálat jellege:  

........................................... ........................................... ........................................... □ Típusvizsgálat  

........................................... ........................................... ........................................... □ Első üzembehelyezés  

........................................... ........................................... ........................................... □ Szerkezeti módosítás  

5. Ezt a zajbizonyítványt a 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 2. melléklet III. fejezetében foglaltak szerint állítottuk ki.  

A zajbizonyítványban foglalt adatokat az alábbi szakértői vélemények és dokumentumok alapján bíráltuk el:  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

6. Zajhatárértékek Felszálló referenciapontban Zajminősítés eredménye Felszálló 
referenciapontban

 

az R. 2. mell.     

III. 3. fejezete szerint ............................. dB (A)  ............................. dB 
(A) 

 

Ez a zajbizonyítvány addig érvényes, amíg a túloldalon fölsorolt műszaki adatokban nem történik változtatás.  
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Dátum: Aláírások:   

............................................................ ............................................................ ............................................................  

  

  

  

MAGYARORSZÁG Zajbizonyítvány  

A vizsgált légijármű műszaki adatai: (hátoldal)  

1. A légijármű:   

a) max. eng. felszálló tömeg: ..................................... kg c) befoglaló méretek:  

 hosszúság ........................................ m  

b) leszálló tömeg: ..................................................... kg magasság ......................................... m  

 szárnyfesztáv: .................................. m  

2. Hajtóművek:   

Hajtóművek típusa, típusszáma, helyzete, jellege, teljesítmény és fordulatszám-adatai:  

típus típusszám helyzet jelleg teljesítmény/ford.szám gyártási év  

1. ........... ................. ................. ................. ....................... kW/....... ......../min .................  

2. ........... ................. ................. ................. ....................... kW/....... ......../min .................  

3. ........... ................. ................. ................. ....................... kW/....... ......../min .................  

4. ........... ................. ................. ................. ....................... kW/....... ......../min .................  

3. Légcsavarok  
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Légcsavarok típusa, típusszáma, átmérő, jellege, tollak száma és fordulatszám-adatai:  

típus típusszám átmérő jelleg tollak száma/ford.szám gyártási év  

1. ........... ................. ................. ................. ......................./....... ......../min .................  

2. ........... ................. ................. ................. ......................./....... ......../min .................  

3. ........... ................. ................. ................. ......................./....... ......../min .................  

4. ........... ................. ................. ................. ......................./....... ......../min .................  

4. Gázelvezető, és friss levegő beszívó rendszer jellemzői:  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

5. Egyéb kiegészítő tartozékok, megjegyzések (amelyek a zajmérés eredményeit befolyásolhatják):  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

6. A légijármű gépkönyvének azonosító adatai: ..........................................................................................................................  

A túloldalon megnevezett légijármű itt felsorolt műszaki és üzemeltetési adatait ellenőriztük.  

Az adatok megegyeznek a vizsgált légijármű felszerelésével és a gépkönyvben foglaltakkal.  

Légi alkalmassági bizonyítvány száma: ............................. Zajbizonyítvány száma: .........................................................  

Dátum: ................................................................................... Aláírás:....................................................................................  
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D - Helikopterek zajbizonyítványa, tömegkorlátozás nélkül 

MAGYARORSZÁG Zajbizonyítvány  

[eljáró légiközlekedési hatóság megnevezése, címe]   

 Helikopterek részére (tömegkorlátozás nélkül)  

1. Lajstromjel, lajstromszám: 2. Típus, típusváltozat: 3. Gyári azonosító számok: 4. A vizsgálat jellege:  

........................................... ........................................... ........................................... □ Típusvizsgálat  

........................................... ........................................... ........................................... □ Első üzembehelyezés  

........................................... ........................................... ........................................... □ Szerkezeti módosítás  

5. Ezt a zajbizonyítványt a 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 2. melléklet IV. fejezetében foglaltak szerint állítottuk ki.  

A zajbizonyítványban foglalt adatokat az alábbi szakértői vélemények és dokumentumok alapján bíráltuk el:  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

6. Zajhatárértékek Felszálló referenciapontban Vízszintes átrepülés 
referenciapontjában

Leszálló 
referenciapontban

 

az R. 2. mell.     

IV. 3. fejezete szerint ............................. EPNdB ............................. EPNdB ............................. 
EPNdB 

 

7. Zajminősítés eredménye ............................. EPNdB ............................. EPNdB ............................. 
EPNdB

 

Ez a zajbizonyítvány addig érvényes, amíg a túloldalon fölsorolt műszaki adatokban nem történik változtatás.  

Dátum: Aláírások:   
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............................................................ ............................................................ ............................................................  

  

  

  

MAGYARORSZÁG Zajbizonyítvány  

A vizsgált légijármű műszaki adatai: (hátoldal)  

1. A légijármű:   

a) max. eng. felszálló tömeg: ..................................... kg c) befoglaló méretek:  

 hosszúság ........................................ m  

b) leszálló tömeg: ..................................................... kg magasság ......................................... m  

2. Hajtóművek:   

Fő hajtómű típusa, típusszáma, helyzete, jellege, teljesítmény- és fordulatszám-adatai:  

típus típusszám helyzet jelleg teljesítmény/ford.szám gyártási év  

........... ................. ................. ................. ....................... kW/....... ......../min .................  

Farok rotor hajtómű típusa, típusszáma, helyzete, jellege, teljesítmény és fordulatszám-adatai:  
(megjegyzés: ha külön hajtóműje van a farok-rotornak) 

 

típus típusszám helyzet jelleg teljesítmény/ford.szám gyártási év  

........... ................. ................. ................. ....................... kW/....... ......../min .................  

3. Rotorok  

Fő rotor típusa, típusszáma, átmérő, jellege, tollak száma és fordulatszám-adatai:  

típus típusszám átmérő jelleg tollak száma/ford.szám gyártási év  
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........... ................. ................. ................. ......................./....... ......../min .................  

Farok-rotor típusa, típusszáma, átmérő, jellege, tollak száma és fordulatszám-adatai:  

típus típusszám átmérő jelleg tollak száma/ford.szám gyártási év  

........... ................. ................. ................. ......................./....... ......../min .................  

4. Gázelvezető, és friss levegő beszívó rendszer jellemzői, helyzete:  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

5. Egyéb kiegészítő tartozékok, megjegyzések (amelyek a zajmérés eredményeit befolyásolhatják):  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

6. A légijármű gépkönyvének azonosító adatai: ..........................................................................................................................  

A túloldalon megnevezett légijármű itt felsorolt műszaki és üzemeltetési adatait ellenőriztük.  

Az adatok megegyeznek a vizsgált légijármű felszerelésével és a gépkönyvben foglaltakkal.  

Légi alkalmassági bizonyítvány száma: ............................. Zajbizonyítvány száma: .........................................................  

Dátum: ................................................................................... Aláírás:....................................................................................  
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E - 2730 kg vagy annál kisebb tömegű helikopterek zajbizonyítványa 

MAGYARORSZÁG Zajbizonyítvány  

[eljáró légiközlekedési hatóság megnevezése, címe]   

 2730 kg, vagy annál kisebb tömegű, helikopterek részére  

1. Lajstromjel, lajstromszám: 2. Típus, típusváltozat: 3. Gyári azonosító számok: 4. A vizsgálat jellege:  

........................................... ........................................... ........................................... □ Típusvizsgálat  

........................................... ........................................... ........................................... □ Első üzembehelyezés  

........................................... ........................................... ........................................... □ Szerkezeti módosítás  

5. Ezt a zajbizonyítványt a 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 2. melléklet V. fejezetében foglaltak szerint állítottuk ki.  

A zajbizonyítványban foglalt adatokat az alábbi szakértői vélemények és dokumentumok alapján bíráltuk el:  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

6. Zajhatárértékek Vízszintes átrepülés  
150 m magasságban 

Zajminősítés eredménye: Vízszintes átrepülés 
referencia-
magasságban

 

az R. 2. mell.     

V. 3. fejezete szerint ............................. dB (LAE)  ............................. dB 
(LAE) 

 

Ez a zajbizonyítvány addig érvényes, amíg a túloldalon fölsorolt műszaki adatokban nem történik változtatás.  

Dátum: Aláírások:   
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............................................................ ............................................................ ............................................................  

  

  

  

MAGYARORSZÁG Zajbizonyítvány  

A vizsgált légijármű műszaki adatai: (hátoldal)  

1. A légijármű:   

a) max. eng. felszálló tömeg: ..................................... kg c) befoglaló méretek:  

 hosszúság ........................................ m  

 magasság ......................................... m  

2. Hajtóművek:   

Fő hajtómű típusa, típusszáma, helyzete, jellege, teljesítmény és fordulatszám-adatai:  

típus típusszám helyzet jelleg teljesítmény/ford.szám gyártási év  

........... ................. ................. ................. ....................... kW/....... ......../min .................  

Farok rotor hajtómű típusa, típusszáma, helyzete, jellege, teljesítmény és fordulatszám-adatai:  
(megjegyzés: ha külön hajtóműje van a farok-rotornak) 

 

típus típusszám helyzet jelleg teljesítmény/ford.szám gyártási év  

........... ................. ................. ................. ....................... kW/....... ......../min .................  

3. Rotorok  

Fő rotor típusa, típusszáma, átmérő, jellege, tollak száma és fordulatszám-adatai:  

típus típusszám átmérő jelleg tollak száma/ford.szám gyártási év  
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........... ................. ................. ................. ......................./....... ......../min .................  

Farok-rotor típusa, típusszáma, átmérő, jellege, tollak száma és fordulatszám-adatai:  

típus típusszám átmérő jelleg tollak száma/ford.szám gyártási év  

........... ................. ................. ................. ......................./....... ......../min .................  

4. Gázelvezető, és friss levegő beszívó rendszer jellemzői, helyzete:  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

5. Egyéb kiegészítő tartozékok, megjegyzések (amelyek a zajmérés eredményeit befolyásolhatják):  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

6. A légijármű gépkönyvének azonosító adatai: ..........................................................................................................................  

A túloldalon megnevezett légijármű itt felsorolt műszaki és üzemeltetési adatait ellenőriztük.  

Az adatok megegyeznek a vizsgált légijármű felszerelésével és a gépkönyvben foglaltakkal.  

Légi alkalmassági bizonyítvány száma: ............................. Zajbizonyítvány száma: .........................................................  

Dátum: ................................................................................... Aláírás:....................................................................................  
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F - Motoros ultrakönnyű légijárművek zajbizonyítványa 

MAGYARORSZÁG Zajbizonyítvány  

[eljáró légiközlekedési hatóság megnevezése, címe]   

 Motoros ultrakönnyű légijárművek részére  

1. Lajstromjel, lajstromszám: 2. Típus, típusváltozat: 3. Gyári azonosító számok: 4. A vizsgálat jellege:  

........................................... ........................................... ........................................... □ Típusvizsgálat  

........................................... ........................................... ........................................... □ Első üzembehelyezés  

........................................... ........................................... ........................................... □ Szerkezeti módosítás  

5. Ezt a zajbizonyítványt a 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 2. melléklet VI. fejezetében foglaltak szerint állítottuk ki.  

A zajbizonyítványban foglalt adatokat az alábbi szakértői vélemények és dokumentumok alapján bíráltuk el:  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

6. Zajhatárértékek Vízszintes átrepülés  
150 m magasságban 

Zajminősítés eredménye: Vízszintes átrepülés a 
referenciapontban 
átszámítva

 

az R. 2. mell. együléses 68 dB (A)    

VI. 3. fejezete szerint kétüléses 73 dB (A)  ............................. dB A  

Ez a zajbizonyítvány addig érvényes, amíg a túloldalon fölsorolt műszaki adatokban nem történik változtatás.  

Dátum: Aláírások:   

............................................................ ............................................................ ............................................................  
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MAGYARORSZÁG Zajbizonyítvány  

A vizsgált légijármű műszaki adatai: (hátoldal)  

1. A légijármű:   

a) max. eng. felszálló tömeg: ...................................... kg b) befoglaló méretek:  

b) Ülések száma: ............................................................ hosszúság ........................................ m  

d) megengedett max. sebesség .......................... km/h magasság ......................................... m  

 szárnyfesztáv: ................................. m  

2. Motor:   

Motor típusa, típusszáma, helyzete, jellege, teljesítmény és fordulatszám-adatai:  

típus típusszám helyzet jelleg teljesítmény/ford.szám gyártási év  

........... ................. ................. ................. ....................... kW/....... ......../min .................  

3. Légcsavar  

Légcsavar típusa, típusszáma, helyzete, jellege, tollak száma és fordulatszám-adatai:  

típus típusszám átmérő jelleg tollak száma/ford.szám gyártási év  

........... ................. ................. ................. ......................./....... ......../min .................  

4. Gázelvezető, és friss levegő beszívó rendszer jellemzői:  

........................................................................................................................................................................................................  
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........................................................................................................................................................................................................  

5. Egyéb kiegészítő tartozékok, megjegyzések (amelyek a zajmérés eredményeit befolyásolhatják):  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

6. A légijármű gépkönyvének azonosító adatai: ..........................................................................................................................  

A túloldalon megnevezett légijármű itt felsorolt műszaki és üzemeltetési adatait ellenőriztük.  

Az adatok megegyeznek a vizsgált légijármű felszerelésével és a gépkönyvben foglaltakkal.  

Légi alkalmassági bizonyítvány száma: ............................. Zajbizonyítvány száma: .........................................................  

Dátum: ................................................................................... Aláírás:....................................................................................  
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2. melléklet a z …. /2017. (. .) Korm. rendelethez 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

I.1. Alkalmazási terület, alkalmazható eljárások 

1.1 A 2. bekezdés szerinti eltérésekkel az e mellékletben és függelékeiben leírt eljárásokat kell alkalmazni a 49/1999. (XII. 29.) KHVM 

rendelet (továbbiakban R.) 1. §-a a)-e) pontjainak hatálya alá eső motoros légijárművek zajkibocsátásának méréséhez és az így mért 

zajkibocsátási értékeket kell összehasonlítani a határértékekkel a zajkibocsátás minősítéséhez. 

1.2. A hatóság eltéréseket engedélyezhet az előírt eljárásoktól, különösen az R. 3. § (5) bekezdés és a 3. § (7) bekezdés b) pontja szerinti 

vizsgálatok során, ha a teljes vizsgálati eljárás túlzott anyagi terhet, méréstechnikai nehézséget jelentene, és egyszerűsített eljárás alapján is kellő 

biztonsággal megítélhető a zajkibocsátási követelmények teljesülése. 

[Megjegyzés: az általánosan elfogadott és alkalmazható egyenértékű eljárásokról a 4. melléklet ad tájékoztatást és mutat példákat.] 

1.3. A zajvizsgálatot kérelmezőnek a hatóság rendelkezésére kell bocsátani a vizsgálandó légijármű légiüzemeltetési előírását, és minden, a 

hatóság által kért további dokumentumot, amely szükséges a vizsgálati eljárások megítéléshez, beleértve a referencia vizsgálati eljárásoktól való 

esetleges eltérések indokoltságát. 
  

2. melléklet az 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
I.2. Mértékegységek 

2.1. A mérési eljárások körülményeit meghatározó jellemzők, és a számításokban felhasznált adatok mértékegységei a Nemzetközi 

Mértékegységrendszernek (SI) felelnek meg. Ahol az SI helyett más mértékegység javasolt, vagy a légiközlekedésben más mértékegység 

használat szokásos, ott ezek az SI egység után zárójelben vannak megadva. 

2.2. Ha az adatsorok kétféle mértékegységben is meg vannak adva, azok általában felcserélhetők. Egy számítási eljáráson belül azonban csak 

az egyik mértékegység-rendszer készletét szabad használni. 

I.3. Fogalommeghatározások 

A jelen mellékletben szereplő zajminősítési eljárások leírására használt fogalmak e rendelet szempontjából a következőket jelentik: 

3.1. Átrepülés 

A zajminősítés mérési körülménye, amely felöleli azt az időszakot, amelybe az egyenes vonalú felszállás, a szinten repülés, vagy a leszállás 

tartozik (az emelkedést és a megközelítést kivéve), állandó hajtómű teljesítmény mellett, amely idő alatt a zajadatok felvétele folyik kifejezetten 

a repülési pálya alatt. 

3.2. Emelkedés 

A zajminősítés mérési körülménye, amely a felszálláshoz történő nekifutás és az elemelkedés utáni rotáció utáni kezdeti, egyenes vonalú 

emelkedést, gyakran a hajtómű teljesítményváltását is tartalmazó azon időszakot jelenti, amely alatt a zajadatok felvétele folyik a repülési pálya 

alatt. (1. még a Felszállás címszót) 

3.3. Felszállás 

Az emelkedés alternatív kifejezése, általában olyan merev szárnyú légcsavaros repülőgépek és helikopterek zajminősítésére tartják fönn, 

amelyeknél a hajtómű teljesítménye a vizsgálati periódus alatt nem változik. 
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I.2. Mértékegységek 

2.1. A mérési eljárások körülményeit meghatározó jellemzők, és a számításokban felhasznált adatok mértékegységei a Nemzetközi 

Mértékegységrendszernek (SI) felelnek meg. Ahol az SI helyett más mértékegység javasolt, vagy a légiközlekedésben más mértékegység 

használat szokásos, ott ezek az SI egység után zárójelben vannak megadva. 

2.2. Ha az adatsorok kétféle mértékegységben is meg vannak adva, azok általában felcserélhetők. Egy számítási eljáráson belül azonban csak 

az egyik mértékegység-rendszer készletét szabad használni. 

I.3. Fogalommeghatározások 

A jelen mellékletben szereplő zajminősítési eljárások leírására használt fogalmak e rendelet szempontjából a következőket jelentik: 

3.1. Átrepülés 

A zajminősítés mérési körülménye, amely felöleli azt az időszakot, amelybe az egyenes vonalú felszállás, a szinten repülés, vagy a leszállás 

tartozik (az emelkedést és a megközelítést kivéve), állandó hajtómű teljesítmény mellett, amely idő alatt a zajadatok felvétele folyik kifejezetten 

a repülési pálya alatt. 

3.2. Emelkedés 

A zajminősítés mérési körülménye, amely a felszálláshoz történő nekifutás és az elemelkedés utáni rotáció utáni kezdeti, egyenes vonalú 

emelkedést, gyakran a hajtómű teljesítményváltását is tartalmazó azon időszakot jelenti, amely alatt a zajadatok felvétele folyik a repülési pálya 

alatt. (1. még a Felszállás címszót) 

3.3. Felszállás 

Az emelkedés alternatív kifejezése, általában olyan merev szárnyú légcsavaros repülőgépek és helikopterek zajminősítésére tartják fönn, 

amelyeknél a hajtómű teljesítménye a vizsgálati periódus alatt nem változik. 
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3.4. Hangsebesség alatti (légijármű vagy repülőgép) Olyan légijármű, amely vízszintes repülésben nem képes elérni, vagy átlépni az 1 Mach 

tényleges repülési sebességet. 

3.5. Helikopter 

Levegőnél nehezebb légijármű, amelynek levegőben maradása elsősorban egy vagy több, lényegében függőleges tengelyre szerelt, motorral 

meghajtott forgószárnyra ható légreakción alapszik. 

3.6. Kapcsolódó légijármű rendszerek 

Azok a légijármű rendszerek, amelyek a földi üzem során a villamos/pneumatikus teljesítményt a segédhajtóműtől kapják. 

3.7. Légijármű, repülőtér 

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 71. §-a szerinti 

3.8. Légijármű továbbfejlesztett változata 

Légijármű, amely az alaptípushoz képest olyan változtatásokat tartalmaz, amelyek károsan befolyásolhatják a zajjellemzőket. 

[1. Megjegyzés: amennyiben a hatóság úgy találja, hogy a javasolt változtatások tervezésben, kialakításban, teljesítményben vagy tömegben 

oly mértékűek, hogy a vonatkozó légialkalmassági előírások kielégítése alapvetően új vizsgálatot igényel, a légijárművet új típusnak és nem 

továbbfejlesztett változatnak kell tekinteni. 

2. Megjegyzés: amennyiben egynél több mérési pont van, a 'károsan' szó a nettó zajszint-változásra utal.] 

3.9. Megközelítés 

A zajminősítés mérési körülménye, amely leszálláskor a végső megközelítést tartalmazó azon időszakot jelenti, amely alatt a zajadatok 

felvétele folyik. 

3.10. Nyomvonal 

A légijármű repülési pályájának függőleges vetülete a földfelszínen. 
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3.11. Oldalirány 

A Zajminősítés mérési körülménye, amely a felszálláshoz történő nekifutás és az elemelkedés utáni kezdeti egyenes vonalú emelkedést, 

gyakran a hajtómű teljesítményváltását is tartalmazó azon időszakot jelenti, amely alatt a zajadatok felvétele folyik a felszálló pályától jelentős 

távolságban oldalt. 

3.12. Önerős repülést biztosító motoros vitorlázó repülőgép 

Motoros repülőgép, amely elegendő teljesítményű motorral rendelkezik a vízszintes repüléshez, de önerős felszállásra nem képes. 

3.13. Sugárhajtás 

Gyűjtőfogalom, amely felölel minden olyan gázturbinás hajtóművet, amelynél a tolóerőt levegő- vagy gáztömeg egyszerű vagy összetett 

fúvócsövön, illetve ventilátor fokozaton át történő kibocsátása szolgáltatja. 

3.14. Könnyű motoros légijármű (nemzetközi szóhasználat szerint ultralight aircraft) 

Légijármű, amely legfeljebb két üléssel rendelkezik, és a legnagyobb felszálló tömege nem nagyobb két ülés esetén 450 kg-nál, egy ülés esetén 
300 kg-nál. A szárnyterhelése a maximális felszálló tömeg mellett nem nagyobb 25 kg/m2, ha csak a VSO sebessége (kikapcsolt motor) nem 63 

km/h vagy ennél kisebb. 

II. fejezet 

HANGSEBESSÉGNÉL LASSABB SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK ÉS LÉGCSAVARHAJTÁSÚ NEHÉZ REPÜLŐGÉPEK 

E fejezet előírásai alkalmazandók: 

(a) minden hangsebesség alatti gázturbinás sugárhajtású repülőgépre és azok módosított változataira, amelyek esetében a hatóságtól e rendelet 

hatálybalépése után kérték a zajbizonyítvány kiadását, vagy a módosított változat minősítését, kivéve azokat, amelyek 610 m, vagy 

rövidebb24 futópályát igényelnek a légialkalmasságuk szerinti engedélyezett maximális tömeg mellett; 
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(b) Minden, 9000 kg-ot meghaladó engedélyezett maximális felszálló tömegű, légcsavar hajtású repülőgépre és azok módosított változataira, 

amelyek esetében a hatóság e rendelet hatálybalépése után fogadta el a típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet vagy a módosított változat 

minősítését. 

II.1. A zaj mérőszáma 

Az e fejezet hatálya alá tartozó légijármű zajkibocsátásának mérőszáma az e melléklet „A” Függelékében leírt módon mért és számított 

effektív érzékelt zajszint legyen EPNdB-ben kifejezve. 

II.2. Referencia zajmérési pontok 

A vizsgálatok során mért zajadatokat az alábbi, a talaj felszíne fölött 1,2 m magasságban levő, földi referencia pontokra kell vonatkoztatni, és 

az e pontokra vonatkoztatott zaj értékeket kell a határértékekkel összehasonlítani. 

2.1. Oldalsó referencia zajmérő pont: a futópálya középvonalától, vagy annak meghosszabbításától 450 m-re levő párhuzamos egyenesen 

elhelyezkedő azon pont, ahol a felemelkedést követően legnagyobb a zajszint a felszállás során. 

2.2. Emelkedési referencia zajmérő pont: a futópálya meghosszabbított középvonalán, a felszálláshoz történő nekifutás kezdőpontjától 6,5 km-

re levő pont. 

2.3. Megközelítési referencia zajmérő pont: a futópálya meghosszabbított középvonalán a küszöbtől 2000 m távolságban levő pont. Vízszintes 

talajon ez megfelel a küszöbtől 300 m-re lévő elméleti földet érési pontban kezdődő 3 fokos siklópálya alatt függőlegesen 120 m-re (395 láb) 

lévő pontnak. 
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II.3. Vizsgálati zajmérő pontok 

3.1. A vizsgálati zajmérési pontoknak nem kell feltétlenül egybeesni a referencia mérőpontokkal. Ha a vizsgálati zajmérő pontok nem a 

referencia zajmérő pontokon helyezkednek el, akkor a pozícióbeli eltérés helyesbítéseit ugyanúgy kell elvégezni, mint a vizsgálati és a referencia 

repülési pályák közötti különbség helyesbítéseit. 

3.2. Elegendő számú oldalsó vizsgálati zajmérő ponton kell végezni a mérést annak bizonyítására, hogy a megfelelő oldalvonalban 

egyértelműen a legnagyobb zajszint került meghatározásra. Gázturbina sugárhajtású repülőgépek esetében egyidejű méréseket kell végezni egy, a 

futópálya átellenes oldalán szimmetrikusan elhelyezkedő pontban is. Légcsavar hajtású repülőgép esetében, mivel oldalirányban tapasztalható 

zajszintjük sajátossága az aszimmetria, egyidejű méréseket kell végezni a futópálya átellenes oldalán, szimmetrikusan (a futópálya tengelyére 

merőlegesen, ±10 m-en belül) minden egyes vizsgálati zajmérő pontnál. 

3.3 Az oldalsó és az emelkedési zajszintek meghatározásához egyetlen repülési pályát kell használni, amely a II.5.2. ponttal összhangban 

teljesítmény visszavételt is magában foglalhat. 

II.4. Megengedett maximális zajszintek (határértékek) 

Az „A” Függelék zajértékelési módszerével a referencia zajmérési pontokban meghatározott zajszintek nem haladhatják meg az alábbi 

értékeket. 

4.1. Az oldalsó referencia zajmérési pontban: 

Ha a repülőgép engedélyezett maximális felszálló tömege, amelyre a zajminősítést kérik, 400 000 kg, vagy ennél nagyobb, akkor 103 EPNdB, 

amely érték 400 000 kg alatt a repülőgép tömegének logaritmusával lineárisan csökken úgy, hogy 35 000 kg tömegnél 94 EPNdB szintet ér el, 

amely tömeg alatt a határérték 94 EPNdB = állandó. 
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4.2. Az emelkedési referencia zajmérő pontban: 

4.2.1. Kettő vagy kevesebb hajtóművel felszerelt repülőgépek: 

ha a repülőgép engedélyezett maximális felszálló tömege, amelyre a zajminősítést kérik, 385 000 kg vagy ennél nagyobb, akkor 101 EPNdB, 

amely érték 385 000 kg alatt a repülőgép tömegének logaritmusával lineárisan csökken [4 EPNdB/a tömeg feleződése] meredekséggel 89 

EPNdB-ig, amelytől kezdve a határérték 89 EPNdB = állandó. 

4.2.2. Három hajtóművel felszerelt repülőgépek: azonos a 4.2.1. pontban leírttal, azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben 104 EPNdB a 385 

000 kg és efölötti engedélyezett maximális felszálló tömegű repülőgépeknél. 

4.2.3. Négy. vagy több hajtóművel felszerelt repülőgépek: 

azonos a 4.2.1. pontban leírttal, azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben 106 EPNdB a 385 000 kg és efölötti engedélyezett maximális 

felszálló tömegű repülőgépeknél. 

4.3. A megközelítési referencia zajmérő pontban: 

ha a repülőgép engedélyezett maximális felszálló tömege, amelyre a zajminősítést kérik, 280 000 kg vagy efölötti, akkor 105 EPNdB, amely 

érték 280 000 kg alatt a tömeg logaritmusával lineárisan csökken úgy, hogy 35 000 kg-nál 98 EPNdB lesz, amely tömeg alatt a határérték 98 

EPNdB = állandó. 

[Megjegyzés: a zajszinteknek a felszálló tömeg függvényében történő számítására szolgáló egyenleteket e melléklet „E” Függeléke 

tartalmazza.] 

4.4. Ha a mért adatok referencia feltételekre történő korrekciójánál 15 °C referencia környezeti levegő hőmérsékletet alkalmaztak [lásd a 

II.5.1.5. pontot], akkor az emelkedés referencia mérési pontjában mért (és korrigált) zajszinthez 1 EPNdB-t hozzá kell adni, mielőtt 

összehasonlítják a II.4.2. pont szerinti maximális megengedett zajszintjével. 

4.5. Ha a repülőgép zaja egy vagy két referencia mérőpontban túllépi a megengedett maximális zajszintet, a repülőgép zajkibocsátás 

szempontjából megfelelőnek minősíthető az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése esetén: 

- a túllépések összege nem lehet nagyobb 3 EPNdB-nél, 
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- egy pontban a túllépés nem lehet nagyobb, mint 2 EPNdB, 

- a túllépéseket egy másik pontban vagy pontokban megfelelő csökkenéseknek kell kiegyenlíteniük. 

II.5. Referencia zajminősítési eljárások 

5.1. Általános feltételek 

5.1.1. A referencia eljárásoknak összhangban kell lenniük a megfelelő légialkalmassági követelményekkel. 

5.1.2. A referencia eljárások és a repülési pályák számításait a hatóságnak jóvá kell hagynia. 

5.1.3. Az 5.1.4-ben meghatározott feltételek kivételével a felszállás és a megközelítés referencia eljárásai rendre feleljenek meg az 5.2. és 5.3. 

pontokban előírtaknak. 

5.1.4. Ha a kérelmező igazolja, hogy a repülőgép tervezési jellemzői nem teszik lehetővé az 5.2. és 5.3. pontokban előírtak szerinti repülések 

végrehajtását, akkor a referencia eljárások: 

- eltérhetnek az 5.2. és 5.3. pontokban meghatározott eljárásoktól, de csak olyan mértékben, amennyire a tervezési jellemzők a fenti eljárások 

végrehajtását lehetetlenné teszik; és 

- meg kell kapják a hatóság jóváhagyását. 

5.1.5. A referencia eljárások során az alábbi referencia légköri feltételek alapján kell számolni: 

- tengerszintre átszámított légnyomás 1013,25 hPa; 

- környezeti levegőhőmérséklet a tengerszintre átszámítva 25 °C, azaz NEL+10 °C (NEL = Nemzetközi Egyezményes Légkör), kivéve, ha a 

hatóság megítélése szerint alkalmazható a 15 °C alternatív referencia hőmérséklet, azaz NEL érték; 

- relatív páratartalom 70 százalék; és 

- szélcsend. 

[Megjegyzés: a referencia légkör a hőmérséklet és páratartalom tekintetében homogénnek tekintendő, amikor a légköri elnyelési együtthatók 

kiszámításához használják.] 
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5.2. Referencia felszállási eljárás 

5.2.1. A referencia felszállási repülési pályát a következők szerint kell számítani: 

5.2.1.1. átlagos hajtóműhöz tartozó (lásd 5.2.1.6. pont) felszálló tolóerőt vagy teljesítményt kell alkalmazni a felemelkedés kezdetétől addig a 

pontig, amíg legalább a következő, futópályaszint feletti magasságot elérik: 

- kettő vagy kevesebb hajtóműves repülőgépek - 300 m (985 láb) 

- három hajtóműves repülőgépek - 260 m (853 láb) 

- négy- vagy több hajtóműves repülőgépek - 210 m (689 láb) 

5.2.1.2. a fenti 5.2.1.1. alpontban előírt magasság elérése után a tolóerő vagy a teljesítmény nem csökkenthető azon érték alá, amely szükséges: 

- 4 százalékos emelkedési gradiens tartásához; 

- több hajtóműves repülőgépek esetében szintrepülés tartásához egy nem működő hajtómű mellett; és 

- a tolóerő vagy a teljesítmény közül a nagyobbikat kell venni; 

5.2.1.3. a sebesség a kérelmező által a szokványos üzemeléshez kiválasztott, az összes hajtómű működésével végrehajtott felszálló 
emelkedéshez tartozó sebesség legyen, amely legalább V2+19 km/h (V2+10 kt), de nem nagyobb, mint V2+37 km/h (V2+20 kt), amelyet az 

elemelkedést követően el kell érni, amint az gyakorlatilag lehetséges, és a felszállási zajminősítés során végig tartani kell; 

5.2.1.4. egy, a kérelmező által kiválasztott állandó felszállási konfigurációt kell alkalmazni az egész felszállási referencia eljárás során azzal az 

eltéréssel, hogy a futómű behúzható. A konfigurációt úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja a rendszerek állapotát, a súlypont helyzetét, 

a használatos felhajtóerőt növelő eszközök helyzetét, továbbá tartalmazza, hogy a fedélzeti segédhajtóművek (APU - auxiliary power unit), a 

levegőelvételi szelepek és más teljesítményelvonások működnek-e; 

5.2.1.5. fékoldáskor a repülőgép tömege a maximális felszálló tömeg legyen, amelyre a zajminősítést kérték; 

5.2.1.6. az átlagos hajtóművet a következők szerint kell meghatározni: a hitelesítési feltételeket teljesítő, a repülőgép berepülési vizsgálatai 

során a hitelesítésig és azalatt használt összes hajtómű átlaga, amikor ezeket a légiüzemeltetési utasításban megadott korlátozások és eljárások 
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betartásával üzemeltetik. Ez egy műszaki előírást hoz létre, beleértve a tolóerő/teljesítmény és a vezérlési paraméterek közti viszonyt (pl. 
N1 vagy EPR). A minősítés során végzett zajméréseket ehhez az előíráshoz kell igazítani. 

[Megjegyzés: az alkalmazott felszálló tolóerő/teljesítmény a szokványos üzemelés esetén rendelkezésre álló azon maximum legyen, amelyet a 

repülőgép légiüzemeltetési utasításának teljesítményjellemzők részében a II.5.1.5-ben megadott referencia légköri viszonyokra vezettek be.] 

5.5. Referencia megközelítési eljárás 

5.3.1. A megközelítési referencia eljárás repülési pályáját a következők szerint kell kiszámítani: 

5.3.1.1. a repülőgépet stabilizálni kell és 3°-os siklópályát kell követnie; 
5.3.1.2. a megközelítést nem kevesebb, mint VREF+19 km/h (VREF+10 kt) minimális sebességgel, állandó tolóerővel vagy teljesítménnyel 

kell végrehajtani a megközelítés folyamán és a mérési pont felett, majd szabályos földetérést kell végrehajtani; 
[Megjegyzés: VREF minimális értékét 1,3 Vs definiálja, vagy megközelítőleg egyenértékű 1,23 VSlg értékével.] 

5.3.1.3. a megközelítési referencia eljárás során végig a légialkalmassági vizsgálatok folyamán alkalmazott állandó megközelítési 

konfigurációt kell használni, de kibocsátott futóművekkel; 

5.3.1.4. a repülőgép tömegének földetéréskor az 5.3.1.3. alpontban meghatározott, a megközelítési konfigurációban engedélyezett maximális 

értékűnek kell lennie, amelyre a zajminősítést kérik; 

5.3.1.5. annál a tömegnél, amelyre a zajminősítés kiadását kérik, a legkritikusabb (a legmagasabb zajszintet okozó) konfigurációt kell 

használni az aerodinamikai kormányfelületek szokványos alkalmazásával, beleértve a felhajtó erőt és a légellenállást előidéző eszközöket is. A 

konfiguráció magában foglalja az „A” Függelék 5.2.5 pontjában felsorolt mindazon jellemzőket, amelyek a szokványos üzemelés során a 

maximális leszálló súly mellett a legzajosabb tartós állapot előidézéséhez hozzájárulnak. 
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II.6. Vizsgálati eljárások 

6.1. A vizsgálati eljárásoknak a hatóság által elfogadottnak kell lenniük. 

6.2. A vizsgálati eljárásokat és a zajszint méréseket jóváhagyott módon, úgy kell végrehajtani és feldolgozni, hogy annak eredményeként 

effektív érzékelt zajszintet - EPNL-t - kapjunk EPNdB mértékegységben, az „A” Függelékben leírtaknak megfelelően. 

6.3. Az akusztikai adatokat az „A” Függelékben leírt módszerekkel kell az ezen fejezetben meghatározott referencia feltételekre átszámítani. A 

sebességek és a tolóerő pontosítását az „A” Függelék 9. pontjában leírtak szerint kell elvégezni. 

6.4. Ha a tömeg a vizsgálat során különbözik attól a tömegtől, amelyre a zajminősítést kérik, akkor a szükséges EPNdB pontosítás felszállások 

esetében a 2 EPNdB, megközelítések esetében az 1 EPNdB értéket nem haladhatja meg. A hatóság által jóváhagyott adatokat kell felhasználni az 

EPNL értékek tömeggel összefüggő változásának meghatározásához mind a felszállás, mind a megközelítés feltételeire. A megközelítési repülési 

pálya és a referencia repülési pálya eltérésének szükséges EPNL korrekciója sem haladhatja meg a 2 EPNdB értéket. 

6.5. A megközelítési feltételekre a vizsgálati eljárás akkor fogadható el, ha a repülőgép 3° ± 0,5°-os állandósult siklópályát követ. 

6.6. Ha a referencia vizsgálattól eltérő, egyenértékű vizsgálati eljárásokat alkalmaznak, akkor a vizsgálati eljárásokat és az eredmények 

referencia eljárásra történő átszámításának minden módszerét a hatóságnak jóvá kell hagynia. A korrekció összege felszállásnál a 16 EPNdB 

értéket, megközelítésnél a 8 EPNdB értéket nem haladhatja meg. Ha a korrekció rendre több, mint 8, ill. 4 EPNdB, akkor az eredményül kapott 

számok a II.4. pontban meghatározott megengedett maximális zajszinteket 2 EPNdB-nél jobban nem közelíthetik meg. 

[Megjegyzés: az elterjedten alkalmazott egyenértékű eljárások használatára vonatkozó tájékoztatást a 4. melléklet tartalmazza.] 
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III. fejezet 

9000 KG ENGEDÉLYEZETT LEGNAGYOBB FELSZÁLLÓ TÖMEGET NEM MEGHALADÓ, LÉGCSAVARHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK 

E fejezet előírásai alkalmazandók minden 9000 kg-nál nem nagyobb engedélyezett felszálló tömegű, légcsavar hajtású repülőgépre és azok 

módosított változataira, amelyek esetében a hatóságtól e rendelet hatálybalépése után kérték a zajbizonyítvány kiadását, vagy a módosított 

változat minősítését. Kivételt képeznek a kifejezetten műrepülésre, mezőgazdasági, vagy tűzoltó feladatokra, az önerős repülésre épített motoros 

vitorlázó repülőgépek, valamint az ultrakönnyű repülőgépek. 

III.1. A zaj mérőszáma 

Az e fejezet hatálya alá tartozó légijármű zajkibocsátásának mérőszáma a „B” Függelékben leírt módon mért és számított maximális A-
súlyozású zajszint (LAmax; dB(A) mértékegységben). 

III.2. Referencia zajmérési pontok 

(a) A repülőgép - amikor ezeknek az előírásoknak megfelelően vizsgálják - nem lépheti túl a III.3-ban előírt zajszintet a felszállási referencia 

zajmérési pontban. 

(b) A felszállási referencia zajmérési pont a futópálya meghosszabbított középvonalán a felszálláshoz történő nekifutás megkezdésétől 2500 

m-re lévő pont. 

III.3. Maximális megengedett zajszint (határérték) 

Az e fejezet hatálya alá tartozó repülőgépek maximális zajszintje - melyet a „B” Függelékben lévő zajértékelési módszerrel összhangban 

határoznak meg - nem lépheti túl az alábbi, a repülőgép megengedett felszálló tömegének függvényében meghatározott határértékeket: 
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- 600 kg megengedett felszálló tömegig 76 dB(A) = állandó érték, 

- 600 kg tömeg fölött a repülőgép tömegének logaritmusával lineárisan változó érték [9,83 dB(A)/ a tömeg kétszereződése] meredekséggel a 

88 dB(A) határ eléréséig, 

- amely után 9000 kg-ig az érték 88 dB(A) = állandó. 

[Megjegyzés: a zajszint felszálló tömeg függvényében történő számítására szolgáló egyenleteket az „E” Függelék tartalmazza.] 

III.4. Referencia zajminősítési eljárások 

4.1. Általános feltételek 

4.1.1. A referencia eljárások és a repülési pályák számításait a hatóságnak kell jóváhagynia. 

4.1.2. A 4.1.3. alpontban leírt feltételek kivételével a felszállási referencia eljárás feleljen meg a III.4.2. pontban előírtaknak. 

4.1.3. Ha a kérelmező bizonyítja, hogy a repülőgép tervezési jellemzői nem teszik lehetővé a III.4.2. pontban leírtak szerinti repülést, a 

referencia eljárások: 

- eltérhetnek a meghatározott referencia eljárásoktól, de csak olyan mértékben, ahogyan azt azok a tervezési jellemzők követelik, amelyek 

miatt a referencia eljárás végrehajtása nem lehetséges; 

- az eltéréseket a hatóságnak kell jóváhagynia. 

4.1.4. A referencia eljárásokat a következő légköri viszonyokra kell számítani: 

- tengerszintre átszámított légnyomás 1013,25 hPa; 

- környezeti levegő hőmérséklete 15 °C, azaz NEL; 

- relatív páratartalom 70 százalék; 

- szélcsend. 

4.1.5. Az akusztikai referencia légköri feltételek feleljenek meg a repülési referencia légköri feltételeknek. 
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4.2. Felszállási referencia eljárások 

A felszállási repülési pályát az alábbi két fázis figyelembe vételével kell kiszámítani: 

4.2.1. Első fázis 

4.2.1.1. Felszálló teljesítményt kell használni a fékek feloldásának pontjától addig a pontig, ahol a futópálya feletti 15 m (49 láb) magasságot 

elérik. 

4.2.1.2. A kérelmező által választott állandó Felszállási konfigurációt kell fenntartani végig az első fázis alatt. 

4.2.1.3. A repülőgép tömege a fékek felengedésekor az a maximális felszálló tömeg legyen, amelyre a zajminősítést kérték. 

[Megjegyzés: az első szakasz hossza feleljen meg a légialkalmassági adatokban a lejtésmentes burkolatú futópályán végzett felszálláshoz 

megadott hossznak.] 

4.2.2. Második fázis 

4.2.2.1. A második fázis az első fázis végén kezdődik. 

4.2.2.2. A repülőgép a második fázis alatt végig emelkedési konfigurációban legyen behúzott futóművekkel (ha azok behúzhatók) és a normál 

emelkedéshez tartozó, megfelelő fékszárny állással. 
4.2.2.3. A sebesség a legnagyobb emelkedés mértékéhez tartozó Vy-sebesség legyen. 

4.2.2.4. A hajtómű vagy hajtóművek által ilyen repülési körülmények között biztosítható maximális teljesítményt és fordulatszámot kell tartani 

végig a második fázis alatt, kivéve, ha kisebb határteljesítményt állapít meg a hatóság. 

[Megjegyzés: tengerszintre átszámított, szabvány légköri viszonyok mellett ezt a teljesítményt normál esetben az alábbiak szerint érik el: teljes 

gázzal a rögzített állásszögű légcsavarral felszerelt repülőgépek esetében; teljes gázadással és maximális folytonos hajtómű fordulatszámmal a 

rendes feltöltés nélküli hajtóművel és változtatható állásszögű, vagy állandó sebességű légcsavarral ellátott repülőgépek esetén; maximális 

folytonos szívótér nyomással és maximális folytonos hajtómű fordulatszámmal a feltöltős hajtóművel és változtatható állásszögű és állandó 

sebességű légcsavarral felszerelt repülőgépek esetében. Olyan hajtómű esetén, melynek beállított maximális folyamatos teljesítménye kisebb a 
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beállított felszálló teljesítménynél, a maximális folytonos teljesítményre megállapított légialkalmassági korlátokat kell alkalmazni a második 

fázis emelkedése során.] 

III.5. Vizsgálati eljárások 

5.1. A vizsgálati eljárásoknak elfogadhatóknak kell lenniük a hatóság számára. 

5.2. A vizsgálati eljárásokat és a zajméréseket jóváhagyott módon kell végrehajtani és feldolgozni, hogy azok a zajértékelés mérőszámát 
LAmax dB(A) egységekben a „B” Függelékben leírtaknak megfelelően eredményezzék. 

5.3. Az akusztikus adatokat a „B” Függelékben leírt módszerekkel kell pontosítani, az ebben a fejezetben meghatározott referencia feltételekre. 

5.4. Amikor egyenértékű vizsgálati eljárásokat alkalmaznak, akkor a vizsgálati eljárásokat és az eredményeknek a referencia eljárásokhoz való 

pontosítás módszereit a hatóságnak jóvá kell hagynia. 

[Megjegyzés: az elterjedten alkalmazott egyenértékű eljárások használatára vonatkozó útmutatást a 4. melléklet adja.] 

IV. fejezet 

HELIKOPTEREK 

E fejezet előírásai alkalmazandók minden helikopterre, amelyek esetében a hatóságtól e rendelet hatálybalépése után kérték a zajbizonyítvány 

kiadását, vagy a módosított változat minősítését, kivéve azokat, amelyeket kizárólagosan mezőgazdasági, tűzoltási, vagy külső függesztéssel 

teherszállítási célra terveztek. 

[1. Megjegyzés: a külső elhelyezésű rakomány, vagy felszerelés vitelére - speciális célokra, pl. termény permetezése - képes helikopterek 

zajminősítését az ilyen rakományok, vagy felszerelések nélkül kell végezni. 
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2. Megjegyzés: azoknak a helikoptereknek, amelyek belső teher elhelyezése esetén megfelelnek az előírásoknak, felmentés adható akkor, ha 

külső teher szállítása során a külső teherrel együttes tömege, vagy más üzemi paraméter meghaladja a belső teher szállításához előírt 

légialkalmassági feltételeket.] 

A zajvizsgálatot kérelmező dönthet úgy, hogy e fejezet helyett az V. fejezetben foglaltak szerint minősítsék a helikopter zajkibocsátását, ha a 

helikopter engedélyezett maximális felszálló tömege 2730 kg, vagy kevesebb. 

IV.1. A zaj mérőszáma 

Az e fejezet hatálya alá tartozó légijármű zajkibocsátásának mérőszáma az e melléklet „A” Függelékében leírt módon mért és számított 

effektív érzékelt zajszint legyen EPNdB-ben kifejezve. 

IV.2. Referencia zajmérési pontok 

A helikopter zaja, amikor a jelen követelményekkel összhangban vizsgálják, nem haladhatja meg a IV.3. pontban előírt zajszinteket a 

következő pontoknál: 

2.1. Felszállási referencia zajmérő pontok: 

2.1.1 Repülési pálya referencia pont, amely a felszállási referencia eljárásban (lásd a IV.4.2. pontot) meghatározott repülési pálya alatt 

függőlegesen a talajon, és a repülés irányában vízszintesen 500 méterre van attól a ponttól, amely a referencia eljárásban (IV.4.2.1. pont) az 

emelkedés megkezdését jelenti. 

2.1.2. Két további pont a föld felszínén szimmetrikusan elhelyezve 150-150 m-re a felszállási referencia eljárásban meghatározott repülési 

pálya két oldalán, és rajta fekszik a repülési pálya referencia pontján átmenő egyenesen. 

2.2. Átrepülési referencia zajmérő pontok: 

2.2.1. Egy repülési pálya referencia pont, amely a föld felszíne fölött 1,2 m magasságban az átrepülési referencia eljárásban előírt repülési 

pálya (lásd IV.4.3. pont) alatt függőlegesen 150 m-re (492 láb) helyezkedik el; 
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2.2.2. Két további pont a föld felszíne fölött 1,2 m magasságban szimmetrikusan elhelyezve 150-150 m-re az átrepülési referencia eljárásban 

meghatározott repülési pálya két oldalán, és rajta fekszik a repülési pálya referencia pontján átmenő egyenesen. 

2.3. Megközelítési referencia zajmérő pontok: 

2.3.1. Repülési pálya referencia pont, amely a megközelítési referencia eljárásban (lásd IV.4.4. pont) előírt repülési pálya alatt függőlegesen 

120 m-re (394 láb) a föld felszínén helyezkedik el. Vízszintes terepen ez annak a pontnak felel meg, amely 1140 m-re van a 6 fokos 

megközelítési pálya és a terepsík metszéspontjától. 

2.3.2. Két további pont a föld felszínén a megközelítési referencia eljárásban leírt repülési pálya két oldalán 150-150 m-re szimmetrikusan 

elhelyezve, és rajta fekszik a repülési pálya referencia pontján átmenő egyenesen. 

IV.3. Megengedett maximális zajszintek (határértékek) 

Az e fejezet hatálya alá tartozó helikopterek esetében az „A” Függelékben ismertetett zajértékelő módszerrel megállapított maximális 

zajszintek nem haladhatják meg a következőket: 

3.1. a felszállási zajmérő referenciapontnál: 

109 EPNdB azon helikoptereknél, amelyek engedélyezett maximális felszálló tömege, amelyre a zajminősítést kérik, 8000 kg vagy ennél több, 

amely érték 8000 kg alatt lineárisan csökken a helikopter tömegének logaritmusával [3 EPNdB / a tömeg feleződése] meredekséggel 89 EPNdB-

ig, ami után a határérték 89 EPNdB = állandó; 

3.2. az átrepülési zajmérő referencia pontnál: 

108 EPNdB azon helikoptereknél, amelyek engedélyezett maximális felszálló tömege, amelyre a zajminősítést kérik, 8000 kg vagy ennél több, 

amely érték 8000 kg alatt lineárisan csökken a helikopter tömegének logaritmusával [3 EPNdB / a tömeg feleződése] meredekséggel 88 EPNdB-

ig, ami után a határérték 88 EPNdB = állandó; 
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3.3. a megközelítési zajmérő referencia pontnál: 

110 EPNdB azon helikoptereknél, amelyek engedélyezett maximum felszálló tömege, amelyre a zajminősítést kérik, 8000 kg vagy ennél több, 

amely érték 8000 kg alatt lineárisan csökken a helikopter tömegének logaritmusával [3 EPNdB / a tömeg feleződése] meredekséggel 90 EPNdB-

ig, ami után a határérték 90 EPNdB = állandó. 

[Megjegyzés: a zajszintek felszálló tömeg függvényében való kiszámítására vonatkozó egyenleteket az „E” Függelék tartalmazza.] 

3.4. ha a vizsgálat helikopter zaja egy, vagy két referencia mérőpontban túllépi a megengedett maximális zajszintet, a helikopter zajkibocsátás 

szempontjából megfelelőnek minősíthető az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése esetén: 

- a túllépések összege nem lehet nagyobb 4 EPNdB-nél, 

- a túllépés egyik zajmérő pontban sem lehet nagyobb, mint 3 EPNdB, 

- a túllépéseket egy másik pontban vagy pontokban megfelelő csökkenéseknek kell kiegyenlíteniük. 

IV.4. Referencia zajminősítési eljárások 

4.1. Általános feltételek 

4.1.1. A referencia eljárásoknak ki kell elégíteniük a megfelelő légialkalmassági követelményeket. 

4.1.2. A referencia eljárásokat és repülési pályákat a hatóságnak jóvá kell hagynia. 

4.1.3. A 4.1.4. alpontban leírt körülmények kivételével a felszállási, átrepülési és megközelítési referencia eljárásoknak rendre azonosaknak 

kell lenniük a 4.2., 4.3., és 4.4. pontokban leírtakkal. 

4.1.4. Ha a kérelmező bizonyítja, hogy a helikopter tervezési jellegzetességei nem teszik lehetővé a 4.2., 4.3., és 4.4. pontban, illetve ezek 

valamelyikében leírtak szerinti repülést, akkor a referencia eljárások: 

- eltérhetnek a 4.2., 4.3. vagy a 4.4. pontban meghatározott referencia eljárásoktól, de csak olyan mértékben, ahogyan azt azok a tervezési 

jellemzők, melyek miatt a referencia eljárás végrehajtása nem lehetséges, megkövetelik, és 

- azokat a hatóságnak kell jóváhagynia. 
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4.1.5. A referencia eljárásokat a következő légköri viszonyokra kell kiszámítani: 

- tengerszintre átszámított légnyomás 1013,25 hPa, 

- környezeti levegő hőmérséklete 25 °C, azaz NEL + 10 °C, kivéve, amikor a hatóság úgy dönt, hogy alternatív módon a környezeti levegő 

hőmérsékleteként 15 °C, azaz NEL is alkalmazható, 

- relatív páratartalom 70 százalék; és 

- szélcsend. 

4.1.6. A 4.2.3., 4.3.3. és a 4.4.3 alpontokban a maximális normál üzemi fordulatszámot úgy kell tekinteni, mint ami „a normál üzemi 

fordulatszám-tartomány legnagyobb értéke”, ez legyen összhangban a folyamatos, azaz meghajtott maximális üzemi forgószárny-fordulatszámra 

vonatkozó légialkalmassági korlátozásokkal. 

4.2. Felszállási referencia eljárás 

A felszállási referencia eljárást a következők szerint kell megállapítani: 

4.2.1. a helikoptert a talajszint felett 20 m (65 láb) magasságban a repülési pálya referencia pont előtt 500 m-nyire kezdődő pálya mentén 

stabilizálni kell a maximális felszállási teljesítménynél. Ez a referencia környezeti feltételek közötti minimális specifikált motorteljesítménynek 

vagy hajtómű nyomatékhatárnak felel meg - amelyik a kisebb; 
4.2.2. a legnagyobb emelkedés mértékéhez tartozó Vy sebességet, vagy a felszállás utáni emelkedésre jóváhagyott legalacsonyabb sebességet - 

amelyik a nagyobb - végig tartani kell a felszállási referencia eljárás során; 

4.2.3. a folyamatos emelkedést a felszállásra engedélyezett legnagyobb normál üzemi fordulatszámon stabilizált forgószárny-sebességnél kell 

végezni; 

4.2.4. a kérelmező által kiválasztott állandó felszálló konfigurációt kell alkalmazni végig a felszállás referencia eljárás során, azzal a kivétellel, 

hogy a futómű behúzható; 

4.2.5. a helikopter tömegének egyenlőnek kell lennie azzal a maximális felszálló tömeggel, melyre a zajminősítést kérik; 
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4.2.6. a referencia felszálló pálya - definíció szerint - egyenes vonalú szakasz, mely a kezdőponttól [a központi mikrofonhely előtt 500 m-től és 

a föld felett 20 m-től (65 láb)] emelkedik olyan szögben, amelyet a legnagyobb emelkedés értékéhez tartozó (BRC-Best Rate of Climb) 
Vy határoz meg a hajtóműre megadott legkisebb teljesítmény esetén. 

4.3. Átrepülési referencia eljárás 

Az átrepülési referencia eljárást a következők szerint kell megállapítani: 

4.3.1. a helikoptert a repülési pálya referencia pontja felett 150 m (492 láb) magasságban szintrepülésben kell stabilizálni; 

4.3.2. az átrepülési referencia eljárás során mindvégig a következők közül azt a sebességet kell tartani, amelyik a legkisebb: 
- 0,9 VH vagy 0,9 VNE vagy 

- 0,45 VH + 120 km/h (0,45 VH + 65 csomó) vagy 

- 0,45 VNE + 120 km/h (0,45 VNE + 65 csomó); 

[Megjegyzés: zajminősítés céljára VH az a szintrepüléshez meghatározott, levegőhöz viszonyított sebesség, amelyet tengerszintre átszámított 

nyomáson (1013,25 hPa-on) és 25 °C-os környezeti levegőhőmérséklet mellett a minimális beépített hajtóművel rendelkezésre álló maximális 

folyamatos teljesítménynek megfelelő forgatónyomatékkal értek el - kivéve, ha a gyártó alacsonyabb légialkalmassági korlátot ír elő, amelyet a 

hatóság jóváhagy.] 

4.3.3. az átrepülést a szintrepülésre engedélyezett maximális normál üzemi fordulatszámon stabilizált forgószárny-sebességgel kell 

végrehajtani; 

4.3.4. a helikopternek utazó konfigurációban kell lennie; és 

4.3.5. a helikopter tömegének egyenlőnek kell lennie azzal a maximális felszálló tömeggel, amelyre a Zajminősítés t kérik. 

4.4. Megközelítési referencia eljárás 

A Megközelítési referencia eljárást a következők szerint kell megállapítani: 

4.4.1. a helikopternek stabilizáltnak kell lennie, 6 fokos siklópályát követve; 



39640 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 233. szám
 

4.4.2. a megközelítést a legnagyobb emelkedés mértékéhez tartozó Vy sebességgel, vagy a jóváhagyott legkisebb megközelítési sebességgel 

kell végrehajtani - amelyik a nagyobb - a repülési pálya referencia pontja felett stabilizált teljesítménnyel, a megközelítést az üzemszerű 

földetérésig kell folytatni; 

4.4.3. a megközelítést az erre a repülési fázisra engedélyezett maximális normál üzemi fordulatszámon stabilizált forgószárny-sebességgel kell 

végrehajtani; 

4.4.4. a légialkalmassági ellenőrzések során használt állandó megközelítési konfigurációt kell tartani kiengedett futóművel, mindvégig a 

megközelítési referencia eljárás során; és 

4.4.5. a helikopter tömegének meg kell egyeznie azzal a maximális leszálló tömeggel, amelyre a zajminősítést kérik. 

IV.5. Vizsgálati eljárások 

5.1. A vizsgálati eljárásoknak elfogadhatóknak kell lenniük a hatóság számára. 

5.2. A vizsgálati eljárásokat és a zajméréseket jóváhagyott módon kell végrehajtani és feldolgozni, hogy azok a zajértékelés mérőszámát, az 

effektív érzékelt zajszintet (EPNL) eredményezzék, EPNdB értékben kifejezve, az „A” Függelékben leírtaknak megfelelően. 

5.3. A vizsgálati körülményeknek és eljárásoknak szorosan azonosaknak kell lenniük a referencia körülményekkel és eljárásokkal, vagy az 

akusztikai adatokat az „A” Függelékben leírt módszerekkel módosítani kell a jelen fejezetben ismertetett referencia körülményekre és 

eljárásokra. 

5.4. A tényleges vizsgálati és referencia eljárások közötti különbségek miatti módosítások nem haladhatják meg az alábbiakat: 
5.4.1. Felszállásnál 4,0 EPNdB-t, amelyből a Δ1 mennyiség és a Δ2 mennyiség (értelmezését lásd az „A” függelékben) 7,51og(QK/QrKr) 

kifejezéssel meghatározott részének algebrai összege nem haladhatja meg a 2,0 EPNdB-t; 

5.4.2. Átrepülésnél vagy megközelítésnél a 2,0 EPNdB-t. 

5.5. A vizsgálat során a forgószárny átlagos fordulatszáma nem térhet el a maximális normál üzemi fordulatszámtól ±1%-nál jobban a 10 dB-

es csökkenéshez tartozó időtartam alatt. 
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5.6. A helikopter levegőhöz viszonyított sebessége a 10 dB-es csökkenéshez tartozó időtartam alatt nem térhet el többel ±9 km/h-nál (5 

csomónál) a repülési vizsgálatra megfelelő, levegőhöz viszonyított referencia sebességhez képest. 

5.7. A 10 dB-es csökkenéshez tartozó időtartam alatt a helikopternek a referencia pálya feletti függőlegestől számított ±10 fokon vagy 20 m-en 

belül - amelyik a nagyobb - kell repülnie (lásd a IV-1. ábrát). 

5.8. A megközelítési zajvizsgálat alatt a helikopternek stabilizált állandó sebességűnek kell lennie, és útvonalát 5,5° és 6,5° közé eső 

megközelítési szögben kell tartania. 

5.9. A vizsgálatokat a helikopterre vonatkozó engedélyezett maximális tömegnek legalább 90 százalékával kell végrehajtani, valamint 

végrehajtható a rá vonatkozó engedélyezett maximális tömeg 105 százalékát meg nem haladó tömeggel is. 

[Megjegyzés: az általánosan alkalmazott egyenértékű eljárások használatára vonatkozó tájékoztató anyag a 4. mellékletben található.] 

 
IV.1. ábra. A helikopter oldalirányú kitérésének tűrései 
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V. fejezet 

2730 KG-NÁL NEM NAGYOBB ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS FELSZÁLLÓ TÖMEGŰ HELIKOPTEREK 

E fejezet előírásai alkalmazhatók minden, 2730 kg-nál nem nagyobb engedélyezett maximális felszálló tömegű helikopterre, amelyek esetében 

a hatóságtól e rendelet hatálybalépése után kérték a zajbizonyítvány kiadását, vagy a módosított változat minősítését, kivéve azokat, amelyeket 

kizárólagosan mezőgazdasági, tűzoltási, vagy külső függesztéssel teherszállítási célra terveztek. 

[1. Megjegyzés: a külső elhelyezésű rakomány vagy felszerelés vitelére - speciális célokra, pl. termény permetezése - képes helikopterek 

zajminősítését az ilyen rakományok vagy felszerelések nélkül kell végezni. 

2. Megjegyzés: azoknak a helikoptereknek, amelyek belső teher elhelyezése esetén megfelelnek az előírásoknak, felmentés adható akkor, ha 

külső teher szállítása során a külső teherrel együttes tömege, vagy más üzemi paraméter meghaladja a belső teher szállításához előírt 

légialkalmassági feltételeket.] 

A zajbizonyítvány kiadását vagy a módosított változat minősítését kérelmező döntésétől függ, hogy az e fejezet hatálya alá tartozó helikopter 

zajkibocsátását a IV. vagy e fejezet szerint minősíti a hatóság. 

V.1. A zaj mérőszáma 

Az e fejezet hatálya alá tartozó légijármű zajkibocsátásának mérőszáma a „C” Függelékben leírt módom mért és számított zajesemény-szint 

(SEL - Sound Event Level) dB(A)-ban kifejezve. 
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V.2. Referencia zajmérési pont 

A helikopter zaja a jelen előírásokkal összhangban végzett vizsgálat során, az átrepülési referencia eljárásban (lásd V.4. pont) leírt repülési 

pálya 150 m (492 láb) magasságú pontja alatt függőlegesen a talaj felszíne fölött 1,2 m magasságban lévő repülési pálya referencia pontnál nem 

lépheti túl az V.3. pont szerinti zajszinteket. 

V.3. Megengedett maximális szintek (határértékek) 

Az e fejezet szerint minősített helikopterek esetében a „C” Függelékben meghatározott zajértékelési módszerrel megállapított zajszintek annál 

a tömegnél, amelyre a zajminősítést kérik, 788 kg hitelesített maximális felszálló tömegig a 82 dB SEL-t nem haladhatják meg, 788 kg felett ez 

az érték felszálló tömeg logaritmusával növekszik [3 dB/ a tömeg kétszereződése] meredekséggel. 

[Megjegyzés: a zajszintek felszálló tömeg függvényében való kiszámítására vonatkozó egyenleteket lásd az „E” Függelékben.] 

V.4. Referencia zajminősítési eljárások 

4.1. Általános feltételek 

4.1.1. A referencia eljárásoknak ki kell elégíteniük a megfelelő légialkalmassági követelményeket, és a hatóságnak jóvá kell hagynia azokat. 

4.1.2. Ha a hatóság nem dönt másképpen, az átrepülési referencia eljárás a 4.2. pontban leírt legyen. 

4.1.3. Ha a kérelmező bizonyítja, hogy a helikopter tervezési jellegzetességei nem teszik lehetővé a 4.2. pontban leírtak szerinti repülést, akkor 

a referencia eljárás eltérhet az előírás referencia eljárástól a hatóság jóváhagyásával, de csak olyan mértékben, ahogyan azt azok a tervezési 

jellemzők, melyek miatt a referencia eljárás végrehajtása nem lehetséges, megkövetelik. 

4.1.4. A referencia eljárást a következő légköri viszonyokra kell megállapítani: 

- tengerszintre átszámított légnyomás 1013,25 hPa; 

- környezeti levegő hőmérséklete 25 °C; 
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- relatív páratartalom 70 százalék; és 

- szélcsend. 

4.1.5. A maximális normál üzemi fordulatszámot úgy kell tekinteni, mint ami „a normál üzemi fordulatszámtartomány legnagyobb értéke”, ez 

legyen összhangban a folyamatos, azaz meghajtott maximális üzemi forgószárnyfordulatszámra vonatkozó légialkalmassági korlátozásokkal. 

4.2. Referencia eljárás 

A referencia eljárást a következők szerint kell megállapítani: 

4.2.1. a helikoptert a repülési pálya referencia pontja felett 150 m (492 láb) magasságban szintrepülésben kell stabilizálni; 

4.2.2. az átrepülési referencia eljárás során mindvégig a következők közül azt a sebességet kell tartani, amelyik a legkisebb: 
- 0,9 VH vagy 0,9 VNE vagy 

- 0,45 VH + 120 km/h (0,45 VH + 65 csomó) vagy 

- 0,45 VNE + 120 km/h (0,45 VNE + 65 csomó). 

[Megjegyzés: zajminősítés céljára VH az a szintrepüléshez meghatározott, levegőhöz viszonyított sebesség, amelyet tengerszintre átszámított 

nyomáson (1013,25 hPa-on) és 25 °C-os környezeti levegőhőmérséklet mellett a minimális beépített hajtóművel rendelkezésre álló maximális 

folyamatos teljesítménynek megfelelő forgatónyomatékkal értek el, kivéve, ha a gyártó alacsonyabb légialkalmassági korlátot ír elő, amelyet a 

hatóság jóváhagy.] 

4.2.3. az átrepülést a szintrepülésre engedélyezett maximális normál üzemi fordulatszámon stabilizált forgószárny-sebességgel kell 

végrehajtani; 

4.2.4. a helikopternek utazó konfigurációban kell lennie; és 

4.2.5. a helikopter tömegének egyenlőnek kell lennie azzal a maximális felszálló tömeggel, amelyre a zajminősítés kiadását kérik. 

V.5. Vizsgálati eljárások 

5.1. A vizsgálati eljárásoknak elfogadhatóknak kell lenniük a hatóság számára. 
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5.2. A vizsgálati eljárásokat és a zajméréseket jóváhagyott módon kell végrehajtani és feldolgozni, hogy azok a zajértékelés mérőszámát A-

súlyozású zajesemény-szintben [SEL(A)], decibelben adják meg, a „C” Függelékben leírtaknak megfelelően. 

5.3. A vizsgálati körülményeknek és eljárásoknak szorosan azonosaknak kell lenniük a referencia körülményekkel és eljárásokkal. Eltérés 

esetén az akusztikai adatokat a „C” Függelékben leírt módszerekkel kell vonatkoztatni (átszámítani) a jelen fejezetben ismertetett referencia 

körülményekre és eljárásokra. 

5.4. A vizsgálati repülés alatt azonos számú repülést kell végezni szélirányban, illetve azzal szemben. 

5.5. A vizsgálati és a referencia repülési eljárások közötti eltérések pontosítása 2,0 dB(A)-t nem léphet túl. 

5.6. A vizsgálat során a forgószárny átlagos fordulatszáma nem térhet el a maximális normál üzemi fordulatszámtól ±1%-nál jobban a 10 dB-

es csökkenéshez tartozó időtartam alatt. 

5.7. A helikopter levegőhöz viszonyított sebessége a 10 dB-es csökkenéshez tartozó időtartam alatt nem térhet el többel, mint ±9 km/h (5 

csomó) a referencia eljárás szerint megfelelő, levegőhöz viszonyított referencia sebességhez képest. 

5.8. A 10 dB-es csökkenéshez tartozó időtartam alatt a helikopternek a referenciapálya feletti függőlegestől számított ±10 fokon belül kell 

repülnie. 

5.9. A vizsgálatokat a helikopterre vonatkozó engedélyezett maximális tömegnek legalább 90 százalékával kell végrehajtani, valamint 

végrehajtható a rá vonatkozó engedélyezett maximális tömeg 105 százalékát meg nem haladó tömeggel is. 

[Megjegyzés: az általánosan alkalmazott egyenértékű eljárások használatára vonatkozó tájékoztató anyag a 4. mellékletben található.] 
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VI. fejezet 

KÖNNYŰ MOTOROS LÉGIJÁRMŰVEK 

E fejezet előírásait kell alkalmazni minden 450 kg-nál kisebb maximális engedélyezett felszálló tömegű, motorral, vagy segédmotorral 

meghajtott légijármű zajminősítésére, amelyek esetében a hatóságtól e rendelet hatálybalépése után kérték a zajbizonyítvány kiadását, vagy a 

módosított változat minősítését. 

VI.1. A zaj mérőszáma 

Az e fejezet hatálya alá tartozó légijármű zajkibocsátásának mérőszáma a D. Függelékben leírt módon mért és számított maximális, A-
súlyozású hangnyomásszint (LAmax) dB(A)-ban kifejezve. 

VI.2. Referencia zajmérési pont 

A légijármű zaja a jelen előírások szerint vizsgálva, az átrepülési referencia eljárásban (lásd VI.4. pont) leírt repülési pálya 150 m (492 láb) 

magasságú pontja alatt függőlegesen a talajon lévő referencia pontnál nem lépheti túl a VI.3. pont szerinti zajszinteket. 

VI.3. Megengedett maximális zajszintek (határértékek) 

Az A1 kategóriájú, együléses ultrakönnyű légijármű megengedett maximális zajszintje 68 dB(A), az A2 kategóriájú, kétüléses ultrakönnyű 

légijármű megengedett maximális zajszintje 73 dB(A). 
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VI.4. Referencia zajminősítési eljárások 

4.1. Általános feltételek 

4.1.1. A referencia eljárásoknak ki kell elégíteniük a megfelelő légialkalmassági követelményeket, és a hatóságnak jóvá kell hagynia azokat. 

4.1.2. Ha a hatóság nem dönt másképpen, az átrepülési referencia eljárás a 4.2. pontban leírt legyen. 

4.1.3. A referencia eljárást a következő légköri viszonyokra kell megállapítani: 

- tengerszintre átszámított légnyomás 1013,25 hPa; 

- környezeti levegő hőmérséklete 298,2 K (25 °C); 

- relatív páratartalom 70 százalék; és 

- szélcsend. 

4.2. Referencia eljárás 

A referencia eljárást a következők szerint kell megállapítani: 

4.2.1. a légijárművet az átrepülési zajmérő referencia pont feletti repülési pályán 150 m magasságban stabilizálni kell, legalább 400 m-rel a 

referencia pont előtt; 

4.2.2. a vízszintes átrepülést a normális üzemeltetési feltételekhez tartozó legnagyobb utazósebességhez tartozó 

motorfordulatszámmal/teljesítménnyel kell végrehajtani, 

4.2.3. a légijármű legyen utazó konfigurációban és levegőhöz viszonyított sebessége legyen állandó; 

4.2.4. a légijármű tömege legyen egyenlő a megengedett legnagyobb felszálló tömegével. 

VI.5. Vizsgálati eljárások 

5.1. A vizsgálati eljárásoknak elfogadhatóknak kell lenniük a hatóság számára. 
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5.2. A vizsgálati eljárásokat és a zajméréseket jóváhagyott módon kell végrehajtani és feldolgozni, hogy azok a zajértékelés mérőszámát 

dB(A)-ban adják meg, a D. Függelékben leírtaknak megfelelően. 

5.3. A vizsgálati körülményeknek és eljárásoknak szorosan azonosaknak kell lenniük a referencia körülményekkel és eljárásokkal. Eltérés 

esetén az akusztikai adatokat a D. Függelékben leírt módszerekkel kell pontosítani (átszámítani) a jelen fejezetben ismertetett referencia 

körülményekre és eljárásokra. 

5.4. A vizsgálati repülés alatt azonos számú repülést kell végezni szélirányban, illetve azzal szemben. 

5.5. A pontosítások algebrai összege a referencia repülési eljárásra történő átszámítás során egyik átrepülés esetén sem haladhatja meg a 3,0 

dB(A) értéket. 

5.6. A vizsgálat során a vízszintes átrepülések magassága +10 m és - 60 m-nél jobban nem térhet el a referencia magasságtól. 

5.7. A légijármű a vízszintes átrepülés során a csúcsával a zajmérő pontra állított, függőleges tengelyű, 20°-os kúpszögű kúp által határolt 

térrészen haladjon át. 

5.8. A vizsgálatokat a légijárműre vonatkozó engedélyezett maximális tömegnek legalább 95, legfeljebb 105 százalékával kell végrehajtani. 
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2. MELLÉKLET „A” FÜGGELÉKE 

LÉGIJÁRMŰ ZAJ ADATAINAK MÉRÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE EFFEKTÍV ÉRZÉKELT ZAJSZINT MÉRTÉKEGYSÉGBEN A 
HANGSEBESSÉG ALATTI SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK, A LÉGCSAVAR HAJTÁSÚ NEHÉZ REPÜLŐGÉPEK ÉS A 

HELIKOPTEREK ZAJMINŐSÍTÉSÉHEZ 
(ICAO 16. 1. kötet 3. és 8. Fejezet; JAR-36 B. és D Alrész) 

1. BEVEZETŐ RÉSZ 

1.1. Ez a zaj értékelési módszer tartalmazza: 

(a) A zaj-minősítési vizsgálat és mérés körülményeit; 

(b) A repülőgép és helikopter zajának mérését a földön; 

(c) A mért zaj adatokból az effektív érzékelt zajszint kiszámítását; és 

(d) A mért adatok közlésének módját a hatóság felé, és a mért adatok korrigálását. 

1.2. A módszer leírásában található utasítások és eljárások pontosan körvonalazottak, hogy biztosítsák az egységességet a minősítési 

vizsgálatok során, valamint, hogy lehetőség nyíljon a különféle légijármű típusokon végzett mérések összehasonlítására, függetlenül attól, hogy 

azokra eltérő földrajzi helyeken került sor. 

1.3. A jelen Függelék 6-9. pontjaiban található a jelek és mértékegységek teljes felsorolása, az érzékelt zajosság matematikai megfogalmazása, 

az atmoszféra hang-csillapításának megállapításához alkalmas módszerek, valamint részletes eljárások, melyek segítségével a zajszintek a nem 

referencia körülményekről referencia körülményekre korrigálhatók. 
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2. ZAJMINŐSÍTÉSI VIZSGÁLAT ÉS MÉRÉSI FELTÉTELEK 

2.1. Általános rész 

2.1.1. Ez az alfejezet a zajminősítés körülményeit, valamint az alkalmazandó mérési eljárásokat ismerteti. 

[Megjegyzés: a légijármű típusának minimális változtatásával kapcsolatban zaj-minősítési bizonyítvány iránti kérelmet csak ritkán nyújtanak 

be. Az ebből eredő zajszint változás megfelelő biztonsággal gyakran megállapítható, anélkül, hogy elvégeznék a jelen Függelékben leírt teljes 

eljárást. Éppen ezért a hatóságnak javasoljuk, hogy engedélyezzék a megfelelő „egyenértékű eljárások” használatát. Hasonlóképpen léteznek 

egyenértékű eljárások, melyek a teljes zaj-minősítési eljárás során a költségek csökkentése, de ugyanakkor megbízható eredmények elérése 

céljából alkalmazhatók. A hangsebesség alatti sugárhajtású és légcsavarhajtású repülőgépek, valamint a helikopterek zaj-minősítéshez 

használatos egyenértékű eljárásokra vonatkozó útmutató segédanyag a JAR-36 2. részében található.] 

2.2. Vizsgálati környezet 

2.2.1. A levegőben haladó légijárművek zajának méréséhez olyan helyet kell kiválasztani, amely körül a terep viszonylag lapos és nincs a 

terepnek olyan túlzott hangelnyelő tulajdonsága, mint amit a sűrű, tömörödött vagy hosszú fű, bokrok vagy erdős területek okoznak. Nem 

lehetnek a repülőgép hangterét jelentősen befolyásoló akadályok a mikrofon alatt függőlegesen kijelölt pont feletti kúpos térrészben, amely kúpot 

a földfelszínre merőleges tengellyel 80°-os szöget bezáró egyenes körbeforgatása határoz meg. 

[Megjegyzés: a mérést végző személyek maguk is képezhetnek ilyen akadályt.] 

2.2.2. A 2.2.3. pontban megadottakat kivéve, a vizsgálatokat az alábbiakban részletezett légköri viszonyok mellett kell elvégezni. 

(a) Nincs csapadék; 

(b) A földfelszín felett 10 méter (33 láb) magasságban lévő pont és a légijármű közötti teljes zajpályán a környezeti levegő hőmérséklet nem 

lehet több, mint 35 °C, és nem lehet kevesebb, mint 10 °C, továbbá a relatív páratartalom 95 százaléknál nem lehet magasabb és 20 százaléknál 

nem lehet alacsonyabb, 
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[Megjegyzés: gondosan kell eljárni annak biztosítására, hogy a zaj mérését, a légijármű pályájának követését a környezeti korlátokon belül 

végezzék, illetve a meteorológiai műszereket ezen belül üzemeltessék.] 

(c) A földfelszín felett 10 méter (33 láb) magasságban lévő pont, és a légijármű közötti zajpálya teljes egészén a relatív páratartalom és a 

környezeti hőmérséklet nem lehet olyan, hogy a 8 kHz-et magába foglaló egyharmad oktávsávban a hang-csillapítás a 12 dB/100 m értéket 

meghaladja; 

(d) A légköri elnyelési együttható relatív szórása a zaj terjedési út felett nyert átlagos PNLTM értékéhez viszonyítva, a 3150 Hz egyharmad 

oktávsávban meghaladhatja a ±0,5 dB/100 m értéket, feltéve, hogy minden egyharmad oktávsávban a légkör „réteges” metszeteit használják az 

egyenértékű súlyozott hangcsillapítás kiszámítására, elegendő metszetet használva, a hatóság követelményeinek megfelelően. Ott, ahol a 

többszörös rétegezés figyelembevételére nincs szükség, az egyenértékű hangcsillapítást kell megállapítani minden egyharmad oktávsávban, a 

föld felett 10 méter (33 láb) magasságban, és a vizsgált légijármű repülési szintjén a PNLTM mérésének időpontjában fennálló légköri elnyelési 

együtthatók átlagolásával, minden mérésre külön-külön. 

(e) A szél sebessége 22 km/óránál (12 csomónál), és az oldalszél sebessége 13 km/óránál (7 csomónál) nem több 10 méterrel (33 lábbal) a föld 

felett a 10 dB-es lefutási időintervallum alatt, kivéve a helikoptereket. Ezek esetében a szél sebessége 19 km/óránál (10 csomónál), és az 

oldalszél sebessége 9 km/óránál (5 csomónál) nem több 10 méterrel (33 lábbal) a föld felett. 

[1. Megjegyzés: ezek a korlátok repülőgép esetében egy beépített 30 másodperces észlelési idő állandójú anemometer használatán alapulnak. 

Rövidebb észlelési idő állandójú anemometereknél a 10 dB-es lefutási idő alatti rövid ideig tartó széllökések hatásait figyelembe kell venni, és 

ilyen esetekben a széllökés maximális értéke nem haladhatja meg a 28 km/órát (15 csomót), az átlagszél maximális értéke nem haladhatja meg a 

18 km/órát (7 csomót) és az oldalszél átlagának maximuma a 13 km/óra (7 csomó) értéket. 

2. Megjegyzés: az oldalszél összetevő a folytonos szélsebesség-vektor keresztirányú felbontásán alapul.] 

(f) A hatóság által meghatározott mérőpontoknál nem lehetnek olyan rendellenes szélviszonyok, amelyek a zajvizsgálat során a repülőgép 

zajszintjét jelentősen befolyásolnák. 
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Ha a 2.2.2.(d) pontban foglaltaknak megfelelően többszörös rétegzettségre kell számításokat végezni, a légijármű és a föld feletti 10 méter (33 

láb) feletti szint közötti légréteget egyenlő vastagságú rétegekre kell osztani. A rétegek vastagságát azon réteg minimális vastagsága szerint kell 

meghatározni, amely a légkör elnyelési együtthatójának ±0,5 dB/100 m változását adja a 3150 Hz-es egyharmad oktávsávban, ill. a minimális 

rétegvastagság 30 méter, a zajterjedési út bármely részében. Az egyes rétegek elnyelési tulajdonságainak jellemzésére a légköri elnyelési 

együtthatók középértéke használható, amely középérték az egyes rétegek tetején és alján tapasztalható együtthatók átlaga. 

2.2.3. A helikopter vizsgálatok alkalmával, a 2.2.2. (b), (c) és (d) pontokban szereplő követelményeket csak a talaj felett 10 méter (33 láb) 

magasságban lévő pontokra kell alkalmazni 

2.2.4. A repülőtéri irányító tornyot, vagy más létesítményt olyan központi helyként történő használatra kell jóváhagyni, amelynél a légköri 

viszonyok mért értékei azon földrajzi körzet légköri viszonyaira jellemzők, amelyben a zajmérést végrehajtják. 

2.3. Repülési pálya mérése 

2.3.1. A légijármű repülési nyomvonalához tartozó magasságát és oldalirányú helyzetét a szokványos fedélzeti módszerektől független, a 

hatóság által jóváhagyott eszközökkel kell megállapítani, mint például radarral, teodolitos háromszögeléssel, vagy fényképészeti módszerekkel. 

2.3.2. A légijárműnek a zaj rögzítés mérőhelyeihez viszonyított távolságát szinkronizáló jelek segítségével kell meghatározni a repülési pálya 

mentén egészen olyan távolságig, hogy azon időperiódusról, amikor a zajszint a PNLT maximális értékétől számított 10 dB-es tartományon belül 

van, elegendő távolságadat álljon rendelkezésre. 

2.3.3. A jelen Függelék 8. vagy 9. szakaszában említett korrekciók elvégzéséhez szükséges helyzet- és teljesítményadatokat, jóváhagyott 

mintavételezési gyakorisággal automatikusan kell rögzíteni. A mérőberendezéseket a hatóságnak jóvá kell hagynia. 

3. REPÜLŐGÉP FÖLDÖN ÉSZLELT ZAJÁNAK MÉRÉSE 

3.1. Általános rész 

[Megjegyzés: ezek a mérések egyharmad oktávsávokban adják meg az egyes mérőhelyeken az idő függvényében érzékelt zajszintet, az 

effektív érzékelt zajszint ezen Függelék 4. pontjában leírtak szerinti kiszámításhoz.] 
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3.1.1. A mérőrendszer a következőkkel egyenértékű felszerelésekből álljon: 

(a) Mikrofon rendszer (lásd 3.2. pontot); 

(b) Rögzítő és visszajátszó rendszer (ha nem on-line elemzést alkalmaznak) a mért zajadatok későbbi elemzés céljából történő rögzítésére (lásd 

3.3. pontot); 

(c) Az EPNL kiszámítását lehetővé tevő, kimenő adatokat szolgáltató elemző rendszer (lásd 3.4. pontot); 

(d) Kalibráló rendszer, amely biztosítja a fenti rendszer folyamatos pontosságának fenntartását (lásd 3.5. pontot). 

3.1.2. A 3.2., 3.3. és a 3.4. pontokban leírtak eszközök, illetve rendszerek alapját képező, a zajvizsgálat során alkalmazott berendezésekről a 

gyártónak vagy a felhasználónak bizonyítania kell, hogy azok megfelelnek az IEC 561 és 65125 előírásainak, illetve, hogy ezen szabványokkal 

azonos elektroakusztikai tulajdonságokkal rendelkeznek. A berendezéseket a hatóság részéről jóvá kell hagyni. 

3.1.3. Az egyes hitelesítő vizsgálati eljárás sorozatok során alkalmazni kívánt kalibrációs és ellenőrző eljárásokról be kell mutatni, hogy azok 

megfelelnek a 3.5. pontban található, vonatkozó előírásoknak, illetve azokkal egyenértékűek, továbbá a hatóság részéről ezeket jóvá kell hagyni. 

3.2. Mikrofon rendszer 

3.2.1. A mikrofon rendszer a 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.7. és a 3.2.8. pontokban előírtaknak megfelelő mikrofonból, előerősítőből 

és szélvédőből álljon. Egyenértékű rendszerként a hatóság a teljes akusztikai megvalósítás bemutatott egyenértékűsége alapján más rendszereket 

is jóváhagyhat. Ha kettő vagy több azonos típusú mikrofon rendszert használnak, akkor a típus megfelelőségének bizonyítására elegendő, ha 

legalább egy rendszerről bizonyítják, hogy az mindenben megfelel az előírásoknak. 

[Megjegyzés: ez nem zárja ki, hogy mindegyik rendszert a 3.5. pontban előírtaknak megfelelően kalibrálják.] 

3.2.2. A mikrofonnak nyomásérzékeny típusúnak kell lennie és kivitelének biztosítania kell a közel egységes beesési szög választ. 

3.2.3. A mikrofont úgy kell felszerelni, hogy az érzékelő elem közepe 1,2 m (4 láb) magasságban legyen a helyi terep felett, a 90° beesési szög 

irányába állítva, azaz az érzékelő elemnek alapvetően abban a síkban kell elhelyezkednie, amit a repülőgép vagy helikopter névleges repülési 

pályája és a mérőállomás alkot, ahogyan az F-A-1. ábrán látható. A mikrofon felfüggesztési megoldása olyan legyen, hogy a tartóelemek a lehető 

legkisebbre csökkentsék a mérendő hang és a tartóelemek által okozott szekundér hangok interferenciáját. 



39654 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 233. szám
 

3.2.4. Elegendő „bemelegedési idő” után, amely legalább olyan hosszú, mint amennyit a gyártó cég e célra meghatározott, állandó akusztikai 

bemenőjelre a rendszer kimeneti jele bármely egy órán belül 0,3 dB-nél vagy 5 órán belül 0,4 dB-nél nagyobb mértékben nem ingadozhat. 

 
F-A-1 ábra: A beesési referencia irány és a beesési szög meghatározása érintőleges beesésű mikrofonelrendezés esetére 
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3.2.5. Referencia beesési irányt kell meghatározni, amelyre a 3.2.6. pontban megadott frekvenciaválasz jelleggörbéket vonatkoztatják. A 

referencia iránytól mért ±30°-on belül (lásd F-A-1. ábrát) a mikrofon rendszer érzékenység-változása a következő értékeket nem haladhatja meg: 
Frekvencia (Hz) Érzékenység változás (dB)  

45-1120 1  

1120-2240 1,5  

2240-4500 2,5  

4500-7100 4  

7100-11200 5  

3.2.6. A mikrofon rendszer szabad-hangtéri frekvencia válasza a beesési irányban az alábbi értékekkel behatárolt tartományon belül legyen: 
Frekvencia tartomány 

(Hz) 
Tűrés (dB)  

45-4500 +1  

4500-5600 ±1,5  

5600-7100 +1,5 -(-2)  

7100-9000 + 1,5-(-3)  

9000-11200 +2,0 -(-4)  

[Megjegyzés: ebben a bekezdésben szereplő követelmények meghatározhatók a nyomásérzékenység kalibráció elvégzésével (amely egy 

elektrosztatikus kalibráló berendezés és a gyártó cég által szolgáltatott korrekciók együtteséből nyerhető), vagy a visszhangmentes 

szabadhangtéri berendezés segítségével.] 

3.2.7. Ha a szélvédő a helyén van, a mikrofon rendszer membrán síkjában mérhető érzékenység változása a 45-11000 Hz frekvencia 

tartományban 1,0 dB értéknél nem lehet nagyobb. 
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3.2.8. Az érzékenységet befolyásoló környezeti tényezőkkel kapcsolatos előírások, mint például a hőmérséklet, a relatív páratartalom és a 

rezgés, legyenek összhangban az IEC 651 kiadványában szereplő követelményekkel. 

3.2.9. Minden mikrofon rendszert a 3.5. pontban leírtaknak megfelelően kell kalibrálni és mikrofon rendszer válaszának frekvencia 

korrekcióját jegyzőkönyvezni kell, illetve a zajszint meghatározásnál alkalmazni kell. 

3.3. Hangrögzítő és visszajátszó rendszer 

3.3.1. Az adatok későbbi elemzése érdekében az adatok tárolásához hangrögzítő rendszert (például mágneses magnószalagot) kell használni 

abban az esetben, ha ezt külön előírják. A felvevő/visszajátszó rendszer (a szalagot is beleértve) a vizsgálatnál alkalmazott szalagsebesség 

esetében teljesítse a 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4. és a 3.3.5. pontokban közölt előírásokat. 

3.3.2. A szabványos felvételi szinten (azaz közvetlen rögzítés esetén a 3 százalékos harmonikus torzítási szint alatt 10 dB szinten, vagy FM 

rögzítés esetén ±40 százalékos eltérés esetén), a korrigált frekvencia átvitel 180 és 11200 Hz közötti bármilyen kiválasztott egyharmad 

oktávsávos frekvenciasávban, ±0,25 dB értéken belüli, illetve 45 és 180 Hz között bármilyen sávban 0,75 dB értéken belüli pontossággal sima 

legyen. 

3.3.3. A szabványos felvételi szinten felvett 1 kHz-es szinusz jel amplitúdójának hullámzása ±0,5 dB értéken belüli legyen, bármilyen 

mágnesszalag típus használata esetén. Ennek igazolására, olyan berendezést kell használni a méréseket végzésnél, amelynek átlagos 

tulajdonságai a mérőláncban használatos berendezésekével egyenlő (lásd a 3.4. pontot). 

3.3.4. A rendszer legyen képes arra, hogy akármelyik egyharmad oktávsávban a háttérzaj szintje legalább 35 dB szintértékkel a szabványos 

rögzítési szint alatt legyen (lásd 3.3.2. pontot). 

[Megjegyzés: a meredek esésű spektrumok esetében a rendszerben megfelelő elő és utó kiemelő hálózatokra lehet szükség.] 

3.3.5. A mérőláncba integrált csillapítók, a sávváltás lehetővé tétele érdekében, egyenlő decibel lépcső intervallumokban működjenek, és a zaj 

alkalmassági méréshez alkalmazott berendezéseknek, vagy azoknak az ehhez kapcsolódó kalibrációk alatti működéséhez szükséges bármely két 

különböző beállítása közötti hiba nem haladhatja meg a 0,2 dB értéket. 

3.3.6. A rögzítő és visszajátszó rendszert a 3.5. pontban leírtak szerint kell kalibrálni. 
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3.4. Elemző rendszer 

3.4.1. Az elemző rendszer kimenete az idő függvényében egyharmad oktávsávos hangszinteket tartalmazza, melyeket a (rögzített) zajmérési 

eredmények alábbiak szerint végzett feldolgozásával nyernek: 

(a) 24 darab egyharmad oktávsávos szűrő (vagy ezekkel egyenértékű) készlet, melynek geometriai középfrekvenciája 50 Hz és 10 kHz között 

van; 

(b) Elemző megfelelő átvitelű és adagolási jellemzőkkel, amely (alapelvként) bármelyik egyharmad oktávsáv kimenetét négyzetre emeli, 

átlagolja, logaritmusos formára alakítja és számszerűsíti (digitalizálja). 

3.4.2. Az egyharmad oktávsáv szűrőknek meg kell felelniük az IEC 225 sz.26 kiadványban megadott követelményeknek, és továbbá 0,5 dB-nél 

kisebb hullámossággal kell rendelkezniük. 

A megfelelő egyharmad oktávsáv szűrőre vonatkozóan a szinuszos jelekre adott szűrő válasz mérésével meg kell határozni az effektív 

sávszélességnek az alkalmazott akusztikai kalibrátor frekvencia válaszához viszonyított korrekcióját (lásd 3.5.5. pontot). Ehhez, vagy két 

szomszédos preferált egyharmad oktávsávos frekvencia között legalább 20 darab, egymástól egyenlő közzel elválasztott frekvencián kell 

megmérni a szűrő válaszát, vagy a hatóság által jóváhagyott egyenértékű eljárást kell alkalmazni. 

3.4.3. A detektornak vagy detektoroknak legalább 60 dB-es dinamikai tartományban ±0,5 dB pontosságnak megfelelő négyzetes középérték 

képzőként kell üzemelniük a 0-tól a teljes skála kitérés előtti 30 dB tartományon belül olyan szinuszos hullámcsomagokra, amelynek 

csúcstényezője 3-ig terjed; a pontosság legyen ±1 dB értéken belüli a 30 dB és skála végkitérés előtti 40 dB tartományban, és ±2,5 dB-en belüli 

pontosságú a skála fennmaradó 20 dB-es tartományában. 

Ezen követelmények teljesítését az IEC 179A kiadvány B. Mellékletében27 ismertetett módszerek szerint kell megállapítani, a jeleket egymás 

után, közvetlenül kell az összes detektor bemeneti oldalára beadni. 

3.4.4. Az integrátor átlagoló tulajdonságait a következők szerint kell vizsgálni: 200 Hz közép frekvenciájú és 46± 1 Hz statisztikai 

sávszélességű egyharmad oktávsávszűrőn keresztül fehér zajt kell bevezetni, és a kimenőjelet egymás után az összes detektorba/integrálóba be 
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kell táplálni. A mért szintek szórását a szűrt fehér zaj nem kevesebb, mint 5 másodperces időközökben vett nagyobb számú mintáiból kell 

meghatározni. 95 százalékos valószínűségi határt alkalmazva, a szórás értékének 0,48 ±0,06 dB között kell lennie. 

3.4.5. Minden detektor/integrátor esetén egy állandó szinuszos jel hirtelen belépése (felfutás), vagy megszakítására (lefutás) kapott választ, az 

adott egyharmad oktávsáv közép frekvenciáján, a beérkezést követő 0,5, 1, 1,5 és 2 másodperc időpillanatban vett mintán, illetve a megszakítást 

követő 0,5 és az 1 másodperces mintavételi időpontban kell mérni. A felfutásra kapott válasz szintje az állandósult szinthez viszonyítva 0,5 

másodpercnél -4 ±1 dB, 1 másodpercnél 1,75± 0,75 dB, 1,5 másodpercnél -1 ±0,5 dB és 2 másodpercnél -0,6± 0,5 dB legyen. A lefutásra adott 

válasz olyan legyen, hogy a leolvasott decibel érték (a kezdeti állandósult szint alatt) és a vonatkozó felfutási válasz leolvasott értékének összege 

a 0,5 másodperc és az 1 másodperc esetében is 6,5± 1 dB legyen, ezenkívül, a soron következő mérések esetében a felfutási és a lefutási szintek 

összege 7,5 dB-nél nagyobb kell hogy legyen. Ez megfelel egy normál 1 másodperces időállandóval rendelkező (azaz 2 másodpercnyi adagolási 

idő) exponenciális átlagolási folyamatnak (SLOW válasz). 

[1. Megjegyzés: lineáris detektorokhoz kapcsolódó elemzők esetében e válasz közelítő kifejezése az alábbiak szerint adható meg: 

SPL(i, k)=10 log[0,13(10(0,1L(i,k-3))+0,21(100,1L(i,k-2))+0,27(100,1L(i,k-1)+0,39(100,1L(i,k))] 

Ahol a SLOW válasz szimulációjára vonatkozó súlyozó együtthatók a következők: 

Jelenlegi L(i,k) 1/2 másodperces felvétel: 39% 

Előző L(i,k-1) 1/2 másodperces felvétel: 27% 

Második L(i,k-2) 1/2 másodperces felvétel: 21% 

Harmadik L(i,k-3) 1/2 másodperces felvétel 13% 

és ahol: 

L(i,k), L(i,k-1), L(i,k-2) és L(i,k-3) az elemzőktől származó mérés szerint 1/2 másodperces eredmények. Ezek nem a 4.3. pontban 

meghatározott SPL(i,k), SPL(i,k-1), SPL(i,k-2) súlyozott értékei. 

[1. Megjegyzés: ha ezt a megközelítést alkalmazzák, akkor a kalibráló jelet e súlyozás nélkül kell megállapítani. 
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2. Megjegyzés: némelyik elemzőről kimutatták, hogy mintavételi mértéke nem elegendő pontosságú ahhoz, hogy a (helikopter zajok 

sajátosságának megfelelően) háromnál nagyobb csúcstényezővel rendelkező jeleket észleljék és ezért ezeket az elemzőket a helikopterek 

minősítésére alkalmatlannak tekintik. Javasolt a nagy (60 kHz-nél nagyobb) mintavétellel rendelkező, vagy az olyan elemzők használata, 

amelyek az egyes egyharmad oktávsáv szűrők mindegyikének kimeneténél történő digitalizálása előtt analóg detektorokat alkalmaznak.] 
3.4.6. A valódi integrálást alkalmazó elemzők a 3.4.4. és a 3.4.5. pontokban foglaltakat nem tudják teljesíteni, mivel a Ta teljes átlagolási idő 

nagyobb, mint a Ts mintavételi időköz (lásd 3.4.7. pontot). Az ezeknek a fejezeteknek való megfelelést az adatfeldolgozó (data processor) 

kimeneti értékei szerint kell megadni. Továbbá olyan esetekben, amikor a teljes rendszer (beleértve a jelfeldolgozót is) leolvasása és integrátor 

visszaállítása holt időt igényel az adatvétel során, a teljes adattömeg százalékos vesztesége nem haladhatja meg az 1 százalékot. Ha tényleges 

integrátorral rendelkező elemzőt alkalmaznak, akkor annak válaszait a beindítástól számított 2,5 másodperc utáni időpontokban az alábbi képlet 

szerinti folyamatos exponenciális átlagoló eljárás használatával lehet kinyerni: 

SPL(i,k)=10 log[(1-1/R)100,lSPL(i,k-1))+(1/R)(100,1SPL(i,k))] 

ahol az SPL(i,k) az i-edik egyharmad oktávsávban előálló hangnyomás szintje a k-adik időpillanatban, és ahol a lineáris 0,5 másodperces adat 

rögzítésre vonatkozóan R=2,5. 
3.4.7. A Ts mintavételi időköz az egymást követő adat kiolvasások között nem haladhatja meg az 500 ms értéket, és ennek értékét ±1 

százalékos pontossággal kell ismerni. Az egy kiolvasásra jellemző időpillanat a Ta= 2 s-ra vonatkozó tényleges kiolvasásnál a 0,75 másodperccel 

korábbi időpillanat legyen. 

[Megjegyzés: a változó időpillanat meghatározása ahhoz szükséges, hogy a rögzített zaj és a repülőgép tartózkodási helye között legyen 

korreláció és vegyék figyelembe a SLOW üzemmód átlagolási időtartamát.] 

3.4.8. A szükséges teljes pontosság eléréséhez a digitalizáló rendszer kimenetén az adatfelbontás 0,25 dB, vagy jobb legyen. 
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3.5. A rendszer kalibrálása és ellenőrzése 

3.5.1. A zaj alkalmassági vizsgálatok során alkalmazott mérő és elemző rendszer teljes egészének kalibrálását és ellenőrzését megfelelő 

időpontokban a vizsgálatok alatt, előtt vagy után, a hatóság igényeinek megfelelően a 3.5.2., a 3.5.3., a 3.5.4., a 3.5.5. és a 3.5.6. pontokban 

megadott módszerek szerint kell elvégezni. 

3.5.2. Ha az ismert frekvencia jelleggörbéjű mikrofonrendszer alkalmazásakor a teljes rendszert illesztett állandó bemeneti feszültséget 

alkalmazva frekvencia átvitelre kalibrálják (lásd 3.2.5. pontot), akkor rózsaszín, vagy ál-véletlen zaj felhasználásával minden egyes 

vizsgálatsorozat folyamán a villamos rendszer frekvencia válasza a vizsgálat során használt skála végkitérésétől 10 dB értékkel kisebb 

tartományon belül legyen. A zajgenerátor kimenete akkreditált kalibráló laboratórium által a vizsgálatsorozatot megelőző 6 hónapon belül legyen 

ellenőrizve; az egyes egyharmad oktávsávok relatív kimenetében, a megengedett eltérések 0,2 dB-nél nem lehetnek nagyobbak. Kielégítő számú 

meghatározást kell elvégezni annak érdekében, hogy a rendszer teljes kalibrálása minden vizsgálatra ismert legyen. 

Ha a mérőláncban mágnesszalagos analóg adatrögzítő egység is van, minden egyes mágnesszalag tekercs eleje és vége 30 másodperces 

tartamban tartalmazzon villamos kalibráló jelet erre a célra. Ezen kívül a szalagon rögzített jelekből nyert adatok csak akkor fogadhatók el 

megbízható adatként, ha a 10 kHz-es és az egyharmad oktávsávban szűrt jelek szintjeit páronként összehasonlítva a szintkülönbségek rendre 

kisebbek, mint 0,75 dB. 

3.5.3. Minden detektor/integrátor berendezés válaszát a 3.4.5. pontokban előírtaknak megfelelően kell meghatározni. 

3.5.4. A zaj alkalmassági mérések és kalibrációk során használatos berendezésekben kapcsolóval működő osztók ellenőrzését a kiolvasó 

egység legpontosabb részének használatával kell minden vizsgálatsorozatra ellenőrizni, annak biztosítására, hogy a legnagyobb hiba se érje el a 

felbontóképesség mértékét. 

3.5.5. A teljes elektroakusztikai rendszer válaszát ismert frekvencián ismert hangnyomás-szintet előállító akusztikus kalibráló berendezés 

használatával kell meghatározni. Az akusztikus kalibráló berendezés kimenőjelét kalibrálásra feljogosított laboratórium által a vizsgálatsorozat 

lefolytatása előtti 6 hónapos időszakon belül ellenőriztetni kell; a kimeneten megengedhető eltérések nem haladhatják meg a 0,2 dB-t. Erre a 
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célra általában névleges 124 dB (re 20μPa) és 250 Hz-en működő pisztonfont alkalmaznak. Elegendő számú meghatározást kell végezni napi 

munka során annak biztosítása érdekében, hogy a berendezések válasza minden vizsgálatra vonatkozóan ismert legyen. 

A berendezés akkor minősíthető megfelelőnek, ha az adott napon a közvetlenül a méréssorozat előtt és után végzett ellenőrző mérések 

eredményei között az eltérés kisebb, mint 0,5 dB. 

Az egyes vizsgálatsorozatok előtti 6 hónapon belül, kalibrálásra feljogosított laboratórium által a szélvédő által bevitt csillapítást is 

ellenőriztetni kell; az elfogadható bemeneti veszteség ingadozása nem lehet több, mint 0,4 dB. 

A szélvédő bemeneti veszteségét a 40 Hz-12,5 kHz tartományban szintén meg kell állapítani, és a kapott értéket a hatósággal jóvá kell 

hagyatni. 

[Megjegyzés: új szélvédő esetében a bemeneti veszteség a gyártó adataiból is átvehető.] 

3.5.6. Minden nap, amikor méréseket hajtanak végre, naponta elegendő gyakorisággal fel kell jegyezni a mérőponton tapasztalható alapzajt, 

beleértve az akusztikai háttérzajt és a mérőrendszer elektromos zaját is, a mérőrendszer erősítését olyan szintre beállítva, mint amit a repülőgép 

zajmérésekhez használnak. A repülőgép rögzített zaj adatai csak akkor fogadhatók el, ha az ezen a módon analizált zajszint PNL-ben kifejezett 

értéke (lásd 4.3.1. a) pontot), a repülőgép legnagyobb PNL-jénél legalább 20 dB szinttel kisebb. 

A repülőgép hangnyomásszinteknek a 10 dB esésre jellemző pontoknál (lásd 4.5.1.pontot) a fent megállapított közép alapzaj-szintet legalább 3 

dB-lel kell meghaladniuk minden egyharmad oktávsávban, vagy a mérési eredményeket korrigálni kell. 

[Megjegyzés: az általánosan használt korrekciós eljárás módszere a JAR-36 2. Rész 3. Függelékében található.] 

Ha az alapzajhoz képest a vizsgálati eredmények több mint hét egymást követő egyharmad oktávban 3 dB-en belül vannak, akkor a zajadatok 

idő-frekvencia extrapolálását az engedélyező hatóság által jóváhagyott eljárás segítségével kell elvégezni. 

[Megjegyzés: ilyen eljárást példaként a JAR-36 2. része ír le.] 
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4. AZ EFFEKTÍV ÉRZÉKELT ZAJSZINT KISZÁMÍTÁSA A MÉRT ZAJADATOKBÓL 

4.1. Általános rész 

4.1.1. A zaj-minősítési követelmények alapja az effektív érzékelt zajszint (EPNL) legyen, EPNdB mértékegységben, amely meghatározott 

értékelési módszerrel nyerhető. Az effektív érzékelt zajszint a légijárművek által keltett zaj emberi lényre gyakorolt szubjektív hatását kifejező 

egyetlen szám. Egyszerűen kifejezve, az EPNL értékét a folyamatosan érzékelt pillanatnyi zajszintből (PNL) határozzák meg, amelyet a színképi 

szabálytalanságoknak megfelelően (a „tisztahang korrekciós tényező”-nek nevezett korrekciót minden időszakaszra csak a legerőteljesebb hangra 

alkalmazzák), valamint egy megadott időtartamra nézve korrigálnak. 

4.1.2. A hangnyomás három alapvető fizikai tulajdonságát kell mérni, ezek a szint, frekvencia-, és időbeli változás. Konkrétabban, a zajmérés 

során minden 500 ms időszakaszban ismerni kell 24 egyharmad oktávsáv mindegyikében a légijármű által kibocsátott pillanatnyi 

hangnyomásszintet. 

4.1.3. A számítási eljárás, amely a zaj fizikai méréséből indul ki, és az EPNL szubjektív reakció mértékének kiértékeléséhez vezet, a 

következő öt lépésből álljon: 

(a) A hangnyomásszintek 24 egyharmad oktávsávját a 4.2. szakaszban szereplő módszerrel érzékelt zajosságra kell átalakítani. A noy értékeket 

kombinálni kell, majd PNL(k) pillanatnyi érzékelt zajszintre kell átalakítani. 

(b) A színképi ingadozások jelenléte miatt minden egyes színképhez ki kell számítani egy C(k) tisztahang korrekciós tényezőt, amellyel (az 

emberi szervezet) szubjektív válasz(á)t veszik figyelembe. 

(c) A tisztahang korrekciós tényezőt és az érzékelt zajszintet össze kell adni, hogy a minden egyes fél másodpercnyi időszakaszra egy 

PNLT(k) értéket kapjunk, ez az ún. tisztahang szerint korrigált érzékelt zajszint: 

PNLT(k) = PNL(k) + C(k) 

Miután a tisztahang szerint korrigált érzékelt zajszint pillanatnyi értékeit így meghatározták, abból megállapítják a maximális értéket, a 

PNLTM-et. 
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(d) Ezt követi egy ’D’ időtartam korrekciós tényező kiszámítása, amely a tisztahang szerint korrigált érzékelt zajszint ’időfüggvényének’ idő 

szerinti integrálásából adódik. 

(e) Az effektív érzékelt zajszintet, EPNL, a tisztahang szerint korrigált érzékelt zajszint maximuma, és az időtartam korrekciós tényező 

algebrai összegéből nyerjük: 

EPNL = PNLTM + D 

4.2. Érzékelt zajszint 

4.2.1. A pillanatnyi érzékelt zajszinteket PNL(k), a pillanatnyi egyharmad oktávsávú hangnyomás szintjeiből SPL(i,k) a következők szerint 

kell kiszámítani: 

1. lépés: 50-től 10 000 Hz-ig minden egyes egyharmad oktávsávban mért SPL(i,k) szinteket, érzékelt zajosságra, n(i,k) kell átalakítani a 4.7. 

pontban megadott noy táblázat matematikai megfogalmazása segítségével. 

[Megjegyzés: az átalakítás történhet a JAR-36 2. részének 4. Függelékében közölt Érzékelt Zajosság Táblázat alapján is.] 

2. lépés: Kombinálni kell az 1. lépésben kapott n(i,k) érzékelt zajosság értékeket, a következő képlet alkalmazásával: 

 
ahol az n(k) az n(i,k) 24 értéke közül a legnagyobb érték, és az N(k) a teljes érzékelt zajosság. 

3. lépés: A következő képlet alkalmazásával alakítsa át a teljes érzékelt zajosságot, N(k), érzékelt zajszintté, PNL(k): 

PNL(k)=40,0+10/log2·logN(k) 

[Megjegyzés: a PNL(k) ábrázolása a JAR-36 2. Rész 4. Függelékének 4-1. ábráján látható.] 

4.3. A színképi eltérések korrekciója 

4.3.1. A színképében határozott egyenlőtlenségeket tartalmazó zajt (például a maximális diszkrét frekvencia összetevőket vagy hangokat) egy 

C(k) korrekciós tényező alkalmazásával az alábbi számítások szerint kell korrigálni: 
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1. lépés: helikopterek kivételével - melyeknél 50 Hz-nél kell a számítást kezdeni (1. számú sáv) -, kezdje a számítást a 80 Hz-es egyharmad 

oktávsávhoz tartozó (3. számú sáv) korrigált hangnyomásszint kiszámításával. Számítsa ki a (szomszédos frekvencia-sávok közötti) 

hangnyomásszint változásokat (vagy „meredekséget”) az összes többi egyharmad oktávsávban, a következők szerint: 

s(3,k) = nincs értéke 

s(4,k) = SPL(4,k) - SPL(3,k) 

. 

. 

s(i,k) = SPL(i,k) - SPL(i-1,k) 

. 

. 

s(24,k) = SPL(24,k) - SPL(23,k) 

2. lépés: Karikázza be azokat az s(i,k) meredekség értékeket, ahol a meredekség változásának abszolút értéke 5-nél nagyobb, azaz, ahol: 

|Δs(i,k) | = | s(i,k) - s(i- 1,k) | >5 

3. lépés: 

(a) Ha az s(i,k) meredekség bekarikázott értéke pozitív és algebrailag nagyobb, mint az s(i-1,k) meredekség, karikázza be az SPL(i,k)-t. 

(b) Ha az s(i,k) meredekség bekarikázott értéke nulla vagy negatív, és az s(i-l,k) meredekség pozitív, karikázza be az SPL(i- 1,k)-t. 

(c) Az összes többi esetben a hangnyomásszinteket nem kell bekarikázni. 

4. lépés: Számítsa ki az új korrigált hangnyomásszinteket, SPL’ (i,k), a következők szerint: 

(a) A be nem karikázott hangnyomásszintek tekintetében az új hangnyomásszint értékeket vegye egyenlőnek az eredeti hangnyomásszintekkel, 

SPL’ (i,k) = SPL(i,k). 
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(b) Az 1-23 sávokban a bekarikázott hangnyomásszintek esetében az új hangnyomásszinteket vegye egyenlőnek az előző és a következő 

hangnyomásszintek matematikai átlagával: 

SPL’ (i,k)- 1/2 [SPL(i-1,k) + SPL(i+1,k)] 

(c) Ha a hangnyomásszint a legmagasabb frekvencia sávban (i=24) bekarikázásra került, ezen sávban az új hangnyomásszintet vegye az 

alábbiak szerint: 

SPL’ (24,k) = SPL(23,k) + s(23,k) 

5. lépés: A következők szerint számítsa ki az új s’(i,k) meredekségeket, beleértve egy képzeletbeli 25. sávot is: 

s’ (3,k) =s’ (4,k) 

s’ (4,k) = SPL’ (4,k) - SPL’ (3,k) 

. 

. 

s’ (i,k) = SPL’ (i,k) - SPL’ (i-1,k) 

. 

. 

s’ (24,k) = SPL’ (24,k) - SPL’ (23,k) 

s’ (25,k) = s’ (24,k) 

6. lépés: i=3-tól 23-ig bezárólag (illetve helikopterek esetében 1-től 23-ig) számítsa ki három szomszédos meredekség matematikai átlagát a 

következők szerint: 
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7. lépés: Számítsa ki a végső egyharmad oktávsáv hangnyomásszinteket, SPL,,(i,k), a 3. számú sávval kezdve (helikopterek esetében pedig az 

1. számúval kezdve) és végighaladva a 24. számú sávig, a következők szerint: 

 
8. lépés: A következők szerint számítsa ki az eredeti hangnyomásszintek és a végső háttér hangnyomásszint közötti különbséget, az F(i,k)-t: 

F(i,k) = SPL(i,k) - SPL” (i,k) 

és csak azokat az értékeket jegyezze fel, melyek értéke 1,5 vagy ennél nagyobbak. 
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9. lépés: Az F-A-1. táblázatot használva határozza meg mindegyik érintett egyharmad oktávsáv (3-24) viszonylatában a hangnyomásszint 

különbségekből F(i,k) a tisztahang korrekciós tényezőket. 

 
F-A-1. ábra - Tisztahang korrekciós tényezők 
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F-A-1. táblázat - Tisztahang korrekciós tényezők 
Frekvencia Szintkülönbség Tisztahang korrekció  

f, Hz F, dB C, dB  

50 < f< 500 1 1/2*< F<3 F/3 - 1/2  

 3 < F<20 F/6  

 20 <F 3 1/3  

500 <f< 5000 1 1/2*< F<3 2F/3 - 1  

 3 < F<20 F/3  

 20 <F 6 2/3  

5000 <f< 10 000 1 1/2*< F<3 F/3 - 1/2  

 3 < F<20 F/6  

 20 <F 3 1/2  

* lásd a 4.3.1. pont 8. 
lépését 

   

10. lépés: A 9. lépésben megállapított tisztahang korrekciós tényezők közül válassza ki a legnagyobbat, C(k). 

[Megjegyzés: a tisztahang korrekciós eljárásra példa a JAR-36 2. Rész 4. Függelékének 4-2. táblázatában található.] 

A korrigált érzékelt zajszinteket PNLT(k), a megfelelő PNL(k) értékekhez a C(k) értékeket hozzáadva kell meghatározni, azaz 

PNLT(k) = PNL(k) + C(k) 

Ha felmerül a gyanú, hogy bármelyik egyharmad oktávsávban, vagy bármelyik k-ik időszakaszban a tisztahang korrekciós tényező a tényleges 

zajtól eltérő (vagy ahhoz hozzáadódó) tisztahangtól (vagy a légijármű zaján kívüli egyéb színképi rendellenességéből) ered, akkor kiegészítő 

elemzést kell végezni az egyharmad oktávsávnál keskenyebb sávszélességű szűrő alkalmazásával. Ha a keskeny sávú elemzés megerősíti a fenti 
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gyanút, akkor az SPL” (i,k) hangnyomásszintet (ami a „háttérzajnak tekinthető a tisztahanghoz képest) felül kell vizsgálni a keskeny sávú 

elemzés adatainak felhasználásával, majd az így kapott értéket felhasználva újra ki kell számítani egy módosított tisztahang korrekciós tényezőt 

erre a kérdéses egyharmad oktávsávra. 

[Megjegyzés: más módszerek is alkalmazhatók a „hamis” tisztahang-korrekciók kiküszöbölésére, mint például amelyek a JAR-36 2. Részében 

találhatók.] 

4.3.2. Ez a módszer az EPNL-t alulértékeli, ha valamelyik fontos tisztahang frekvenciája olyan, hogy azt két egymás melletti egyharmad 

oktávsávban is észlelik. Ezért a hatóság számára megnyugtatóan bizonyítani kell: 

(a) vagy azt, hogy ez nem fordul elő; vagy 

(b) ha ilyen eset állt elő, akkor azt, hogy a tisztahang korrekciót megfelelőképpen pontosították, amely eredményeképpen a korrekció annak 

megfelelő értékű, mint amikor az adott hangot teljes egészében egyetlen egyharmad oktávsávban rögzítették volna. 

4.4. A tisztahang szerint korrigált érzékelt zajszint maximális értéke 

4.4.1. A tisztahang szerint korrigált érzékelt zajszint maximális értékét, PNLTM, a tisztahang szerint korrigált érzékelt zajszintek PNLT(k), 

közül kiválasztott legnagyobb érték legyen. Kiszámítását a 4.3. pontban leírt eljárás szerint kell végezni. A zaj időbeli lefutásáról kielégítő adatok 

megszerzése érdekében a méréseket 500 ms idő intervallumonként kell végezni. 

[1. Megjegyzés: az F-A-2. ábra az átrepülési zaj időbeni lefolyásáról mutat példát, amely során a maximális érték egyértelműen látszik. 
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2. Megjegyzés: a tisztahang korrekciós tényező hiánya esetén a PNLTM a PNLM-mel lenne egyenlő.] 

 
F-A-2 ábra: Példa a repülőgép átrepülési idejének függvényében a tisztahangra korrigált érzékelt zajszintről 

4.4.2. PNLTM értékének meghatározását követően, a két megelőző és a két soron következő 500 ms időre kapott mintára vonatkozóan meg 

kell találni a legnagyobb tisztahang korrekciós tényezőhöz tartozó frekvenciasávot. A következőkben leírt tesztet a fenti négy frekvenciasávban 

kell elvégezni az esetleges tisztahang elnyomás lehetőségének megállapítása érdekében, amikor a tisztahangot az egyik egyharmad oktávsáv 

megosztja: A négy minta maximális tisztahang korrekciós tényezőjéhez tartozó frekvenciasávokhoz képest a vizsgálatokat el kell végezni egy 

sávval eltolva az alacsonyabb frekvenciák felé, az első adattól a negyedik adatig (de minden esetben csak három egymást követő egyharmad 

oktávsávon keresztüli ellenőrzésre korlátozva). Ha a tisztahang korrekciós tényező PNLTM-re vonatkozó C(k) értéke kisebb, mint az öt egymást 

követő időintervallum átlagos C(k) értéke, akkor az átlagos C(k) értékét kell a PNLTM új értékének meghatározásához használni. 
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4.5. Időtartam-korrekció 

4.5.1. D időtartam-korrekciós tényezőt- integrálási módszerrel - az alábbi képlettel kell számítani: 

 
ahol a T a vonatkoztatási idő, PNLTM a PNLT maximális értéke, a t(1) azon első időpont, mely után a PNLT nagyobb lesz, mint a PNLTM-

10, és a t(2) azon időpont, mely után a PNLT állandóan kisebb, mint a PNLTM-10. 

4.5.2. Mivel a PNLT értékét az SPL mért értékeiből kell kiszámítani, ezért a PNLT idő függvényére általában nincs egyértelmű egyenlet. 

Ennek következtében az egyenletet az integrál jel helyett összegző jellel kell írni, a következők szerint: 

 
ahol Δt egyenlő időszakaszokat jelöl, amelyekre a PNLT(k) értékeket kiszámítottuk, és d az a másodpercre kerekített idő intervallum, amely 

folyamán a PNLT(k) nagyobb, vagy egyenlő marad PNLTM-10-nél. 

4.5.3. Az érzékelt zajszint kielégítő időbeli lefolyásának meghatározásához, 

(a) Δt-re fél másodperces időközöket, vagy 

(b) jóváhagyott határokkal és állandókkal rendelkező rövidebb időközt kell használni. 

4.5.4. A 4.5.2. pontban megadott eljárásnak megfelelően a D kiszámításához az alábbi T és Δt értékeket kell használni: 

T = 10 sec, és 

Δt = 0,5 sec 
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A fenti értékek alkalmazásával a D-re vonatkozó egyenlet a következőképp alakul: 

 
ahol a d mint egész szám, a PNLTM-10 értékeinek megfelelő pontok által meghatározott időtartam. 

4.5.5. Ha a 4.5.2. pontban megadott eljárásokban a PNLTM-10 határai a kiszámított PNLT(k) értékek közé esnek (ez az általános eset), akkor 

az időtartam határait meghatározó értékeket a PNLTM-10-hez legközelebbi PNLT(k) értékek közül kell kiválasztani. 

4.6. Effektív érzékelt zajszint 

4.6.1. A repülőgép által okozott zaj esemény teljes szubjektív hatását effektív érzékelt zajszintnek nevezik, jelölése: EPNL, amely 

a D időtartam korrekció és a tisztahang szerint korrigált érzékelt zajszint PNLTM, legnagyobb értékének algebrai összegéből kell számítani: 

EPNL = PNLTM + D 

ahol, a PNLTM és a D értékeit a 4.2., 4.3., 4.4. és a 4.5. pontok szerint kell meghatározni. 

4.7. A noy-táblázatok matematikai megfogalmazása 

4.7.1. A hangnyomás szint (SPL) és az érzékelt zajosság logaritmusának összefüggését az F-A-3. ábra, és az F-A-2. táblázat szemlélteti. 

4.7.2. A matematikai megfogalmazás legfontosabb tényezői a következők: 

(a) Az egyenesek (M(b), M(c), M(d), és M(e)) meredeksége; 

(b) Az egyenesek (SPL(b) és SPL(c)) metszései az SPL tengelyen; és 

(c) A töréspont koordináták, SPL(a) és log n(a); SPL(d) és log n = -1,0; valamint SPL(e) és log n = log(0,3). 
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4.7.3. A matematikai kifejezések a következők: 

(a) SPL> SPL(a) 

n = antilog {M(c)[SPL - SPL(c)]} 

(b) SPL(b) < SPL < SPL(a) 

n - antilog {M(b)[SPL - SPL(b)]} 

(c) SPL(e) < SPL< SPL(b) 

n = 0,3 · antilog {M(e)[SPL - SPL(e)]} 

(d) SPL(d)<SPL<-SPL(e) 

n= 0,1 antilog {M(d)[SPL - SPL(d)]} 

[Megjegyzés: a képletekben használt antilog a logaritmus inverz függvényét jelenti, tehát pl. n = antilog {M(c)[SPL - SPL(c)]} = 

10(M(c)[SPL - SPL(c)]} 

4.7.4. Az érzékelt zajosság hangnyomásszintek függvényében történő kiszámításhoz szükséges állandók értékeit az F-A-2. táblázat sorolja fel. 
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F-A-3. ábra: Érzékelt zajosság a hangnyomásszint függvényében 

(Slope = meredekség) 
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5. ADATKÖZLÉS A HATÓSÁG RÉSZÉRE 

5.1. Általános rész 

5.1.1. A gyakorlati méréseket, vagy a mért adatok korrekcióit leíró adatokat a jegyzőkönyvhöz maradandó formában kell rögzíteni és 

mellékelni. 

5.1.2. A hatóság részéről az összes korrekciót jóvá kell hagyatni. Elsősorban azon mérési korrekciók jelentése kötelező, melyeket a 

berendezések eltérése miatt alkalmaztak. 

5.1.3. Ha előírják, akkor jelenteni kell a végeredmény eléréséhez alkalmazott műveletek során keletkezett egyedi hibák becsléseit. 

5.2. Az adatok jelentése 

5.2.1. A mért és korrigált hangnyomásszinteket, amelyeket a jelen Függelék 3. pontjában ismertetett előírásoknak megfelelő műszerekkel 

mértek, egyharmad oktávsávos szintekben kell megadni. 

5.2.2. Az összes akusztikai jellemző és a meteorológiai adatok méréséhez és elemzéséhez használt összes berendezés típusát ismertetni kell. 

5.2.3. Jelenteni kell a következő atmoszférikus környezeti adatokat, amelyeket a jelen Függelék 2. pontjában előírt megfigyelési pontokon 

közvetlenül a vizsgálatok előtt, után vagy alatt mértek: 

(a) a levegő hőmérséklete és a relatív páratartalom; 

(b) a legnagyobb, a legkisebb és az átlagos szélsebesség; és 

(c) a légnyomás. 

5.2.4. Jelenteni kell a helyi topográfiáról, a felszín jellegzetességekről és olyan eseményekről szóló megjegyzéseket, amelyek a zajrögzítést 

befolyásolhatják. 

5.2.5. A légijárműre vonatkozó következő adatokat jelenteni kell: 

(a) a légijármű, a hajtómű, légcsavar vagy forgószárny (alkalmazás szerint) típusa, modell- és széria száma (ha ilyen létezik); 

(b) a légijármű befoglaló méretei, a hajtóművek és forgószárnyak (ha van) beépítési helye; 
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(c) a légijármű bruttó tömege az egyes vizsgálatok alatt és súlypont helyzetének tartománya az egyes vizsgálatsorozatok folyamán; 

(d) a légijármű konfigurációja, mint például a fékszárny, az aerodinamikai fékezőeszközök és a futóművek helyzete, valamint a légcsavarok 

állásszöge (ha állítható); 

(e) a fedélzeti segédhajtómű (APU) működési állapota, ha ilyet létesítettek; 

(f) a hajtómű levegőelvétel és teljesítmény elvétel aktuális körülményei; 

(g) a javasolt áramlási levegősebesság km/h értékben (csomóban); (h) a repülőgép fajtájától függően 

(1) sugárhajtóműves repülőgépekre: a hajtómű teljesítmény a következőkkel kifejezve: eredő tolóerő, hajtómű nyomásviszony, kilépő 

gázhőmérséklet, ventilátor fokozat vagy kompresszor fokozat fordulatszám a repülőgép műszerei alapján, vagy a gyártó cég adatai alapján; 

(2) légcsavar hajtású repülőgépekre: hajtómű teljesítmény az alábbiakkal kifejezve: fékpadom mért teljesítmény és másodlagos tolóerő, vagy 

tengelyen mért teljesítmény egyenértéke, vagy motor forgatónyomatékkal arányos mennyiség és légcsavar forgássebesség a repülőgép műszerei 

alapján, vagy a gyártó cég adataiból megállapítva; 

(3) helikopterekre: hajtómű teljesítmény jellemző és forgószárny fordulatszám fordulat/perc-ben az egyes vizsgálatok során; (i) a légijármű 

repülési pályája és föld feletti sebessége az egyes vizsgálatok során; 

(j) a légijármű zaj jellemzőit valószínűleg befolyásoló bármiféle átalakítás vagy nem szabvány felszerelés. 

F-A-2. táblázat: A noy értékek matematikai képleteihez alkalmazott állandók 
Sáv f SPL SPL SPL SPL SPL M(b) M(c) M(d) M(e)  

(i) Hz (a) (b) (c) (d) (e)      

1 50 91,0 64 52 49 55 0,043478 0,030103 0,079520 0,058098  

2 63 85,9 60 51 44 51 0,040570 ↑ 0,068160 0,058098  

3 80 87,3 56 49 39 46 0,036831 | 0,068160 0,052288  

4 100 79,9 53 47 34 42 0,036831 | 0,059640 0,047534  
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5 125 79,8 51 46 30 39 0,035336 | 0,053013 0,043573  

6 160 76,0 48 45 27 36 0,033333 | ↑ 0,043573  

7 200 74,0 46 43 24 33 0,033333 | | 0,040221  

8 250 74,9 44 42 21 30 0,032051 ↓ | 0,037349  

9 315 94,6 42 41 18 27 0,030675 0,030103 | 0,034859  

10 400 ∞ 40 40 16 25 0,030103  | ↑  

11 500 ↑ 40 40 16 25 ↑  | |  

12 630 | 40 40 16 25 | nem | |  

13 800 | 40 40 16 25 | al- ↓ |  

14 1000 | 40 40 16 25 ↓ kal- 0,053013 ↓  

15 1 250 | 38 38 15 23 0,030103 maz- 0,059640 0,034859  

16 1 600 | 34 34 12 21 0,029960 ha- 0,053013 0,040221  

17 2 000 | 32 32 9 18 ↑ tó 0,053013 0,037349  

18 2 500 | 30 30 5 15 |  0,047712 0,034859  

19 3 150 | 29 29 4 14 |  0,047712 ↑  

20 4 000 | 29 29 5 14 |  0,053013 ↓  

21 5 000 ↓ 30 30 6 15 ↓  0,053013 0,034859  

22 6 300 ∞ 31 31 10 17 0,029960  0,068160 0,037349  

23 8 000 44,3 37 34 17 23 0,042285 0,029960 0,079520 0,037349  

24 10 000 50,7 41 37 21 29 0,042285 0,029960 0,059640 0,043573  
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5.3. A zaj-minősítés referencia feltételeinek jelentése 

5.3.1. A légijármű helyzetére és teljesítményére vonatkozó adatokat, valamint a zajmérések eredményeit a zaj-minősítés referencia feltételeire 

kell korrigálni a II és IV. fejezetének vonatkozó bekezdéseiben leírtak szerint, és ezeket a feltételeket jelenteni kell, beleértve a referencia 

paramétereket, eljárásokat és konfigurációkat is. 

5.4. Az eredmények érvényessége 

5.4.1. A vizsgálati eredményekből három átlagos referencia-EPNL értéket, és ezek 90 százalékos megbízhatósági intervallumát kell 

kiszámítani és jelenteni a mérések alapján. Ezek mindegyike a megfelelő mérési pontoknál (felszállás, megközelítés vagy oldalsó vagy átrepülési 

a helikopterek esetében) végzett összes érvényes vizsgálatra vonatkozó korrigált akusztikai mérések számtani átlaga. Ha valamelyik mérési 

ponton egynél több mérőrendszert használnak, akkor az egyes vizsgálatokból nyert eredményeket átlagolni kell és ezt egyetlen mérésnek kell 

tekinteni. A helikoptereknél, minden repülés esetében három mikrofon vizsgálati eredményét kell egyetlen mérési eredményként átlagolással 

képezni. A számítást a következők szerint kell elvégezni. 

(a) Ki kell számítani mindegyik mikrofon állásnál mért értékek számtani átlagát, minden repülési szakaszra nézve; és 

(b) Ki kell számítani az (a)-ban szereplő adatok és a hozzájuk tartozó 90 százalékos megbízhatósági intervallum felhasználásával, minden 

megfelelő referencia feltételre (felszállás, átrepülés vagy megközelítés) a teljes számtani középértéket (akusztikai átlagot). 

5.4.2. A mintavételek elfogadható legkisebb száma hat, repülőgépek esetében a három bizonylati mérőpont mindegyikére, illetve helikopterek 

esetében a három mikrofonból álló készletek mindegyikére nézve. A mintavételek száma legyen elégséges ahhoz, hogy a három átlagos zaj-

minősítési szint mindegyikére nézve a statisztikai úton megállapított 90 százalékos megbízhatósági intervallum +1,5 EPNdB értéknél ne legyen 

nagyobb. Az átlagolásból egyetlen vizsgálati eredményt sem szabad kihagyni, hacsak a hatóság másképp nem rendelkezik. 

[Megjegyzés: a 90 százalékos megbízhatósági intervallum kiszámításának módszerei a JAR-36 2. részének 1. Függelékében találhatók.] 

5.4.3. Az előbbiekben ismertetett eljárással nyert átlagos EPNL számok azok, amelyeket a zaj-minősítési kritériumokkal összevetve kell a 

légijárművek által előidézett zajt értékelni. 
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6. JELEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK 
Jel Mértékegység Jelentése  

Antilog - Tízes alapú logaritmus inverz függvénye.  

C(k) dB Tisztahang korrekció. Az a tényező, amelyet a 
FNL(k) értékéhez kell hozzáadni, az egyes színképi 
szabálytalanságok figyelembevételére, mint például 
a k-adik időszakasznál található tisztahangok. 

 

d s Időtartam. A szignifikáns zaj időbeli lefutásának 
hossza, amely a t(1), valamint a t(2) közötti 
időintervallum egész másodpercre kerekítve 

 

D dB Időtartam-korrekció. Az a tényező, amelyet a 
PNLTM-hez kell hozzáadni a zajidőtartam 
figyelembevételére. 

 

EPNL EPNdB Effektív érzékelt zajszint. A PNL értékének a 
színképi szabálytalanságokra és a zaj időtartamra 
korrigált értéke (itt az EPNdB mértékegységet a dB 
egység helyett használják). 

 

f(i) Hz Frekvencia. Az i-edik egyharmad oktávsáv 
(mértani) középfrekvenciája. 

 

F(i,k) dB Delta-dB. Az eredeti hangnyomásszint és a végső 
háttér hangnyomásszint közötti különbség az i-edik 
egyharmad oktávsávban a k-adik időintervallumban.

 

h dB Levonandó dB. Az a szint, amelyet le kell vonni a 
PNLTM-ből; A zaj időtartamát jellemzi. 

 

H % Relatív páratartalom. A környezeti levegő relatív 
páratartalma. 

 

i - Frekvenciasáv index. Az a sorszám, amely az 50-10 
000 Hz-ig terjedő mértani középfrekvenciájú 24 
darab egyharmad oktávsávok valamelyikét jelöli. 
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k - Időszakasz index. Az a sorszám, amely egy zéró 
referenciától eltelt egyenlő időnövekmények számát 
jelöli. 

 

Log - Tízes alapú logaritmus.  

Log n(a) - Noy-töréspont koordináta. Az SPL-nek a log n-nel 
való változását ábrázoló egyenes vonalak 
metszéspontjainak log n értéke. 

 

M(b),  
M(c), 
stb. 

- Noy inverz meredekség. Az SPL-nek a log n-nel 
való változását ábrázoló egyenes vonalak 
meredekségének reciprok értéke. 

 

n noy Érzékelt zajosság. Meghatározott egyharmad 
oktávsávban bármely adott időpillanatban előfordult 
zaj érzékelt zajossága. 

 

n(i,k) noy Érzékelt zajosság. Az i-edik egyharmad 
oktávsávban bekövetkezett érzékelt zajosság a k-
adik időpillanatban. 

 

n(k) noy Legnagyobb érzékelt zajosság. Az n(i) 24 értéke 
közül a legnagyobb, amely a k-adik időpillanatban 
jelentkezik. 

 

N(k) noy Teljes érzékelt zajosság. Az n(i,k) k-adik 
időpillanatban egyidejűleg mért 24 pillanatnyi 
értékeiből kiszámított teljes érzékelt zajosság. 

 

p(b),  
p(c), 
stb. 

- Noy meredekség. Az SPL-nek log n-nel való 
változásait jelző egyenes vonalak meredeksége. 

 

PNL PNdB Érzékelt zajszint. Bármely időpillanatban érzékelt 
zajszint (a dB egység helyett a PNdB egységet 
használják). 

 

PNL(k) PNdB Érzékelt zajszint. Az SPL(i,k) k-adik  
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időpillanatra/vonatkozó 24 darab értékéből a 
kiszámított zajszint (a PNdB egységet kell a dB 
egység helyett használni). 

PNLM PNdB Legnagyobb érzékelt zajszint. A VNL(k) maximális 
értéke (a dB helyett a PNdB egységet használják). 

 

PNLT TPNdB Tisztahangra korrigált érzékelt zajszint. Valamely 
adott időpillanatban jelentkező színképi 
szabálytalanságokra korrigált PNL érték (a dB 
egység helyett a TPNdB egységet használják). 

 

PNLT(k) TPNdB Tisztahangra korrigált érzékelt zajszint. A k-adik 
időpillanatban jelentkező színképi 
szabálytalanságokra korrigált PNL érték (a dB 
egység helyett a TPNdB egységet használják). 

 

PNLTM TPNdB Tisztahangra korrigált legnagyobb érzékelt 
zajszint. A PNLT(k) maximális értéke (a dB egység 
helyett a TPNdB egységet kell használni). 

 

PNLTr TPNdB Tisztahangra korrigált érzékelt zajszint, amit a 
referencia körülményekhez igazítottak. 

 

s(i,k) dB Hangnyomásszint meredekség. A szomszédos 
egyharmad oktávsávok hangnyomásszintjének 
szintváltozása az i-edik sávnál, a k-adik 
időpillanatban. 

 

Δs(i,k) dB Hangnyomásszint meredekség változás.  

s’(i,k) dB Hangnyomásszint korrigált meredekség. A 
szomszédos korrigált egyharmad oktávsávok 
hangnyomásszintjeinek változása, az i-edik sávnál, 
a k-adik időpillanatban. 

 

s(i,k) dB A hangnyomásszint átlagos meredeksége.  

SPL dB re Hangnyomásszint. Meghatározott frekvenciasávban  
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20µPa bármely adott időpillanatban jelentkező 
hangnyomásszint. 

SPL(a) dB re  
20µPa 

Noy töréspont koordináta. Az SPL-nek log n-re való 
változását képviselő egyenesek metszéspontjainak 
SPL értéke. 

 

SPL(b)  
SPL(c) 

dB re  
20µPa 

Noy metszés. Az SPL tengely és az SPL-nek a log n-
nel való változását képviselő egyenesek metszése. 

 

SPL (i,k) dB re  
20µPa 

Hangnyomásszint. Az i-edik egyharmad 
oktávsávban a k-adik időpillanatban jelentkező 
hangnyomásszint. 

 

SPL’(i,k) dB re  
20µPa 

Korrigált hangnyomásszint. A háttér 
hangnyomásszint első közelítőleges értéke az i-edik 
egyharmad oktávsávban, a k-adik időpillanatban. 

 

SPL(i) dB re  
20µPa 

Legnagyobb hangnyomásszint. A PNLTM spektrum 
i-edik egyharmad oktávsávjában jelentkező 
hangnyomásszint. 

 

SPL(i)r dB re  
20µPa Korrigált legnagyobb hangnyomásszint. A PNLTM 

spektrum i-edik egyharmad oktávsávjában 
jelentkező és a légköri hangelnyelésre korrigált 
legnagyobb hangnyomásszint. 

 

SPL’’ (i,k) dB re  
20µPa 

Végső háttér hangnyomásszint. A második és 
végleges közelítő háttér hangnyomásszint az i-edik 
egyharmad oktávsávban a k-adik időpillanatra. 

 

i sec Eltelt idő. A referencia nullától mért időtartam 
hossza. 

 

t(1), t(2) sec Időhatár. A h által meghatározott szignifikáns zaj 
időbeni lefolyásának kezdete és vége a sorrendnek 
megfelelően. 

 

Δt sec Időszakasz. Az idő egyenlő nagyságú növekményei, 
amelyekre a PNL(k)-t és a PNLT(k)-t kiszámítják 
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T sec Vonatkoztatási idő. Az integrál módszerben, az 
időtartam korrekció kiszámításához referenciaként 
használt időtartam, ahol T=10 másodperc. 

 

t(°C) °C Hőmérséklet. A környezet légköri hőmérséklete.  

α (i) dB/100 m Vizsgálati légköri elnyelés: Az i-edik egyharmad 
oktávsávban a mért légköri hőmérséklet és relatív 
páratartalom mellett jelentkező hang terjedésre. 

 

α (i)o dB/l00 m Referencia légköri elnyelés. A légkör 
hangcsillapítása az i-edik egyharmad oktávsávban a 
mért légköri hőmérséklet és páratartalom mellett. 

 

A1 fok Első állandósult emelkedési szög. 28  

A2 fok A második állandósult emelkedési szög. 29  

δ 
ε 

fok Tolóerő visszavételi szög. A felszállást követő 
emelkedés pályáján azokat a pontokat kijelölő 
szögek, amely pontoknál a tolóerő csökkentését 
megkezdik és befejezik. 

 

η fok Megközelítési szög.  

ηr fok Referencia megközelítési szög.  

θ fok Zajszög (repülési pályához viszonyítva). A repülési 
pálya és a zajpálya közötti szög. A mért és a 
korrigált repülési pálya esetében azonos. 

 

ψ fok Zajszög (földhöz viszonyítva). A föld és a zajpálya 
közötti szög. A mért és a korrigált repülési pálya 
esetében azonos. 

 

µ fok Hajtómű zajkibocsátási paraméter. (Lásd 9.3.4. 
pontot) 

 

Δ1 EPNdB PNLT korrekció: A mért adatokból számított EPNL-  
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hez adandó korrekció, azon zajszint változások 
figyelembe vétele céljából, amelyek a referencia és 
a tényleges vizsgálati körülmények között fennálló 
légköri elnyelés és zajpálya hossz eltérések miatt 
jelentkeznek. 

Δ2 EPNdB Időtartam korrekció helyesbítés: A mért adatokból 
számított EPNL helyesbítése, azon zajszint 
változások figyelembe vétele céljából, melyek a 
referencia és a tényleges vizsgálati körülmények 
között fennálló zaj időtartam eltérésből erednek. 

 

Δ3 EPNdB Forrás zaj korrekció: A mért adatokból számított 
EPNL helyesbítése, azon zajszint változások 
figyelembevételéhez, melyek a referencia és a 
tényleges vizsgálati hajtómű üzemmódok közötti 
különbségek miatt keletkeznek. 

 

7. A HANG TERJEDÉSE A LEVEGŐBEN 

7.1. A hang légköri csillapítását a következőkben megadott eljárásoknak megfelelően kell meghatározni. 

7.2. A hang terjedés, a frekvencia, a hőmérséklet és a páratartalom közötti kapcsolatot az alábbi egyenletek fejezik ki: 
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ahol: 

α(i) a csillapítási együttható dB/100 m-ben megadva; 
η(δ) értékét az F-A-3. táblázat és az f0 értékét az F-A-4. táblázat adja meg; 

θ a hőmérséklet °C-ban megadva; és 

H a százalékban kifejezett relatív páratartalom. 

[Megjegyzés: a képletekben az „x” jel szorzást jelent!] 

7.3. A 7.2. pontban megadott egyenletek számítógéppel végzett számításvégzéshez alkalmasak. 

F-A-3. táblázat: η(δ) értékei 
δ η(δ) δ η(δ)  

0,00 0,000 2,50 0,450  

0,25 0,315 2,80 0,400  

0,50 0,700 3,00 0,370  

0,60 0,840 3,30 0,330  

0,70 0,930 3,60 0,300  

0,80 0,975 4,15 0,260  

0,90 0,996 4,45 0,245  

1,00 1,000 4,80 0,230  

1,10 0,970 5,25 0,220  

1,20 0,900 5,70 0,210  

1,30 0,840 6,05 0,205  

1,50 0,750 6,50 0,200  
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1,70 0,670 7,00 0,200  

2,00 0,570 10,00 0,200  

2,30 0,495    

Ahol szükséges, a négyzetes interpolációs kifejezést kell alkalmazni. 
F-A-4. táblázat: f0 értékei 

egyharmad 
oktávsáv  

közép 
frekvencia 

f0  

(Hz) 

egyharmad 
oktávsáv  

közép frekvencia 

f0  

(Hz) 

 

50 50 800 800  

63 63 1 000 1000  

80 80 1 250 1250  

100 100 1 600 1600  

125 125 2 000 2000  

160 160 2 500 2500  

200 200 3 150 3150  

250 250 4 000 4000  

315 315 5 000 4500  

400 400 6 300 5600  

500 500 8 000 7100  

630 630 10 000 9000  
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8. HELIKOPTER REPÜLÉSI VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK PONTOSÍTÁSA 

8.1. Általános rész 

8.1.1. A mért zajadatok pontosítását az e szakaszban közölt módszerek szerint kell elvégezni. Ahhoz, hogy a vizsgálat elfogadható legyen, az 

szükséges, hogy 2. melléklet IV.4.-ben megadott (referencia) vizsgálati feltételek teljesüljenek. A vizsgálat során realizálódott és a referencia 

repülési eljárások közötti különbségekre nézve az eredmények alábbiak szerinti pontosítását kell elvégezni: 

(a) a helikopter repülési pályája és sebessége viszonyítva a repülési pálya referenciapontjához; 

(b) a légköri csillapítás a levegőben; 

(c) átrepülés esetében, ezen Függelék 8.5. pontjában leírtakhoz hasonló, zajkeltő szerkezeteket érintő paraméterek. 

8.1.2. A mért zajadatok pontosítását ezen Függelék 8.3. és 8.4. pontjaiban előírt módszereket alkalmazva kell végezni az alábbiakban megadott 

különbségekre: 

(a) a zajcsökkenés a saját pályája mentén, ahogyan azt a „távolság négyzetével fordított arány” és a légköri csillapítási körülmények 

befolyásolják; 

(b) a zaj időtartama, ahogy azt a légijárműnek a repülési pálya referencia ponthoz viszonyított távolsága és sebessége befolyásolja; 

(c) az e szakaszban leírt pontosítási eljárást az oldalsó mikrofonokhoz kell alkalmazni a felszállási, átrepülési és megközelítési esetekben. Bár 

a zajkibocsátás erősen függ az irányítottság formájától, ami helikopter típusonként változik, a 9.3.2. F-A-11. ábráján meghatározott θ terjedési 

szögnek a vizsgálati és a referencia repülési pályákra nézve egyezniük kell. A szintmagassághoz tartozó ψ szöget ne korlátozzák, mint az a 9.3.2. 

pont harmadik megjegyzésében szerepel, de meg kell határozni és jelenteni kell. A hatóságnak kell előírnia a ψ-re vonatkozó elfogadhatósági 

korlátokat. Ezen korlátok túllépése esetén a nyert adatokat a hatóság által jóváhagyott eljárást alkalmazva pontosítani kell. Az oldalsó zajmérések 

különleges esetet jelentenek, mivel a hang terjedését nemcsak a „távolság négyzetével fordított arány” és a légköri csillapítás befolyásolja, de a 

talaj általi hangelnyelés és a visszaverődések is, amelyek főként a ψ szögtől függnek. 
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[1. Megjegyzés: a 2. Melléklet IV.5.4. pontja megszabja a korlátokat a vizsgálati és a referencia repülési eljárások és körülmények között 

elvégezhető pontosítás legnagyobb mértékére. 

2. Megjegyzés: a hatóság beleegyezésétől függően a vizsgálati zajszintnek a referencia körülményekre való pontosítása az e szakaszban 

szereplő módszerrel végezhető. A korrekciót egy görbe-sorból származtatják, amely görbék azt a pillanatot kötik össze, amikor a PNLTM 

kibocsátása történik a megfelelő paraméterekkel rendelkező bármelyik referenciaeljárás során, például: 

(a) a magasság, az átlagos föld feletti sebesség és a lapátvég Mach száma közötti összefüggés emelkedés során; 

(b) a siklópálya és a magasság közötti összefüggés megközelítés alkalmával; 

(c) a magasság, forgatónyomaték és földhöz viszonyított sebesség felszállás alkalmával.] 

Az ilyen „érzékenységi görbék” a zajszint változásokat a korrekciót igénylő paraméterek függvényében adják meg. 
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F-A-4. ábra: Jellemző vizsgálati és referencia pályák 

8.2. Repülési pályák 

[Megjegyzés: a vizsgálati körülményekre vonatkozó repülési pályát a pálya talajhoz viszonyított geometriai jellemzőivel és az ehhez tartozó 

helikopter-sebességgel írják le.] 

8.2.1. A felszállási pálya 

[1. Megjegyzés: az F-A-4. ábra jellemző vizsgálati referencia pályákat mutat.] 
(a) A tényleges vizsgálat közben a helikoptert először az A pontban a legnagyobb emelkedés mértékéhez tartozó Vy sebességen 

szintrepüléshez stabilizálják, és így halad a B pontig, ahol felszálló teljesítményt adnak és állandósult emelkedést kezdenek. Az állandósult 
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emelkedést fenn kell tartani a 10 dB-es csökkentési időtartam alatt és azután a minősítéshez alkalmazott repülési pálya végpontja környékéig (F 

pontig). 
(b) A K1 pont a felszálló pálya referencia pontja, NK1 pedig az állandósult emelkedés kezdetétől a felszállási pálya referencia pontjáig tartó 

távolság. A K1’ és a K2’’ pontok kapcsolódó zajmérési pontok, amelyek a TM repülési pályairányra merőleges vonal mentén előírt távolságban 

helyezkednek el. 

(c) A TM távolság az a távolság, amelyen belül a helikopter helyzetét mérik és a zajméréssel szinkronizálják (lásd ezen Függelék 2.3.2. 

pontját). 

[2. Megjegyzés: a B pont helyzete a hatóság által engedélyezett határokon belül változhat.] 

8.2.2. Átrepülési pálya 

[Megjegyzés: az F-A-5. ábra egy jellemző átrepülési pályát szemléltet.] 

(a) A helikoptert szintrepülésben stabilizálják a D pontnál, és így halad át a W ponton, átrepülve a repülési pálya referencia pont felett egészen 

a zaj-minősítéskor alkalmazott átrepülési pálya végét jelentő E pontig. 
(b) A K2 pont az átrepülési pálya referencia pontja, K2W pedig a helikopter repülési magassága az átrepülési repülési pálya referencia pontja 

felett. A K2’ és a K2’’ pontok kapcsolódó zajmérő pontok, amelyek az RS átrepülési pályairányra merőleges vonal mentén előírt távolságban 

helyezkednek el. 

(c) RS az a távolság, amelyen belül a helikopter helyzetét mérik és a zajméréssel szinkronizálják (lásd ezen Függelék 2.3.2. pontját). 
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F-A-5. ábra: Jellemző átrepülési pálya 

8.2.3. Megközelítési pálya 

[Megjegyzés: az F-A-6. ábra egy jellegzetes megközelítési pályát szemléltet.] 

(a) A helikoptert az előírt megközelítési pálya-szög követésére stabilizálják a G pontnál és így végzi a megközelítést H ponton, majd az I 

ponton keresztül a földet érésig. 
(b) A K3 pont a megközelítési pálya referencia pontja, K3H pedig a helikopter repülési magassága a megközelítési repülési pálya referencia 

pontja felett. A K3’ és a K3” pontok a kapcsolódó zajmérési pontok, amelyek a PU megközelítési repülési pályairányra merőleges vonal mentén 

meghatározott távolságban helyezkednek el. 
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(c) A PU távolság az a távolság, amelyen belül a helikopter helyzetét mérik és a zajméréssel szinkronizálják (lásd ezen Függelék 2.3.2. 

pontját). 

8.3. A PNL és a PNLT értékek pontosítása 

[Megjegyzés: a vizsgálati repülési pálya és a referencia repülési pálya EPNL számításhoz lényeges szakaszait az F-A-7. ábra szemlélteti a 

felszállási, átrepülési és megközelítési mérésekre.] 
(a) XY jelöli a mért repülési pálya hasznos szakaszát, XrYr pedig ennek megfelelő referencia repülési pályát. 

(b) Q a bemért repülési pályán a helikopternek azt a helyzetét jelöli, ahol az a zajkibocsátás történt, amelyet a K mérési ponton PNLTM-ként 
érzékeltek. Qr az ennek megfelelő helyzet a referencia repülési pályán, Kr pedig a referencia zajmérő pont. QK és QrKr - a sorrend szerint - a 

mért és a referencia zaj terjedési út, Qr helyének kijelölése arra a feltételezésre alapul, hogy QK és QrKr saját vonatkozó repülési pályáikkal 

ugyanazt a 0 szöget zárják be. 
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F-A-6. ábra: Jellegzetes megközelítési pálya 
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F-A-7. ábra: A hangszintet befolyásoló pályajellemzők 

8.3.1. Az SPL(i) jelű egyharmad oktávsáv szinteket - amelyek a K pontnál a PNLTM észlelésének pillanatában fellépő PNL érték alkotóelemei 

-, a következők szerint kell, SPL(i)r-re, pontosítani: 

SPL(i)r = SPL(i) + 0,01 [α(i) - α(i)0]QK + 0,01α(i)0 (QK -QrKr) + 20log(QK/QrKr) 

E kifejezésben: 
- 0,01[α(i)-α(i)0]QK tag veszi figyelembe a hangcsillapítási együtthatók változásából származó hatásokat; α(i) és α(i)0 sorrendben a vizsgálati 

és a referencia légköri feltételek együtthatói, amelyek ezen Függelék 7. szakaszából származnak; 
- 0,01α(i)0(QK-QrKr) tag veszi figyelembe a zajpálya hosszúság változásából eredő hatást a hang csillapodására; 
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- a 20log(QK/QrKr) tag veszi figyelembe a zajpálya hosszában a „távolság négyzetével fordított arány” törvény miatti hatásait; 

- QK és QrKr mértékegysége a méter, míg α(i) és α(i)0 mértékegységei dB/100 m. 

[Megjegyzés: ha az SPL(i) zéró (például a háttérzaj korrekció alkalmazásának eredményeképp), akkor az SPL(i)r-t a pontosítási folyamatban 

ugyancsak zéróval egyenlőnek kell venni.] 
8.3.2. A korrigált SPL(i)r értéket PNLTr-re kell átalakítani, a korrekciós kifejezés számítása a következők szerint történik: 

Δ1 = PNLTr -PNLTM 

8.3.3. Δ1-et a mért adatokból számított EPNL-hez algebrailag hozzá kell adni. 

8.3.4. Ha a vizsgálati repülés alatt a PNLT értékeknek több olyan csúcsa észlelhető, amely a PLTM-et 2 dB-en belül megközelíti, akkor 

mindegyik csúcshoz a 8.3.1., 8.3.2. és a 8.3.3.-ban meghatározott eljárást kell alkalmazni és az ily módon kiszámított pontosított kifejezést hozzá 

kell adni mindegyik csúcshoz, hogy azok a PNLT megfelelő pontosítású csúcsértékeit adják. Ha az ilyen módon pontosított csúcsértékek 

nagyobbak, mint a PNLTM időpontjához tartozó pontosított érték, akkor a pontosított csúcsértékek közül a legnagyobbikat kell alapul venni az 

EPNL további pontosításához. 

8.4. Az időtartam korrekció pontosítása 

Minden esetben, amikor a vizsgálati körülmények között akár a mért repülési pályák, akár a föld feletti sebességek eltérnek a referencia 

körülményekben szereplő referencia repülési pályáktól, illetve a föld feletti sebességektől, a mért adatból számított EPNL értékekhez időtartam 

korrekciót kell alkalmazni. A pontosítást az alább leírtak szerint kell végezni. 

8.4.2. Az F-A-7. ábrán szemléltetett repülési pályára vonatkozóan a pontosítást az alábbi kifejezés szerint kell kiszámítani: 
Δ2 = -7,5log(QK/QrKr) + 10log(V/Vr), 

amely azt a pontosítást jelenti, amelyet a mért adatból számított EPNL-hez algebrailag hozzá kell adni. 

8.5. A zaj korrekciója a forrásnál 

Ha az átrepülés esetében, az alábbi három tényező bármiféle kombinációban előfordul, 

(a) levegő sebességének eltérése a referenciától; 
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(b) forgószárny fordulatszám eltérése a referenciától; 

(c) hőmérséklet eltérése a referenciától; 

akkor a forrás zaj pontosítását a gyári adatokból kell meghatározni a hatóság által elfogadott módon. Ezek az eltérések a zajjal korrelációs 

kapcsolatban lévő egyes elfogadott paraméterek változását eredményezik, e paraméter referenciaértékéhez képest. Ezt a korrekciót rendszerint 

egy - a PNLTM-nek a lapát végi Mach szám változásával összefüggő - érzékenységi görbe felhasználásával lehet elvégezni. A korrekció azonban 

a hatóság által jóváhagyott más alternatív paraméter, vagy paraméterek alkalmazásával is elvégezhető. 

[1. Megjegyzés: ha a lapát végi Mach számmmal, vagy az elfogadott a zajjal korrelációs kapcsolatban lévő referencia paraméterrel nem lehet a 

referencia értéket elérni, akkor az érzékenységi görbe extrapolálása megengedett, feltéve, hogy a zajjal korrelációs kapcsolatban lévő 

paraméterek adatait a vizsgálati és a referencia feltételek közti tartományban a hatóság elfogadta. A lapát végi Mach számot vagy az elfogadott, a 

zajjal korrelációs kapcsolatban lévő paraméter elfogadott értékét mért adatokból kell kiszámítani. Mindhárom hitelesítési mikrofon helyre 

(középvonal, bal oldalsó jobb oldalsó) önálló forrás zaj - vagy egyéb, a zajjal korrelációs kapcsolatban lévő elfogadott paraméter-függvényt kell 

származtatni, a lapát végi Mach szám függvényében, minden egyes vizsgálati futam alkalmával a repülés irányához viszonyítva. 

2. Megjegyzés: ha a lapát végi Mach számot alkalmazzák, azt a tényleges levegő-sebesség, a repülés magasságán mért külső levegő 

hőmérséklet (OAT) és forgószárny fordulatszám felhasználásával kell kiszámítani.] 

8.6. Repülési pálya azonosító pontok és paraméterek 

8.6.1 Általában 
Helyzet/paraméter Leírás  

K Zajmérő pont  

Kr Referencia mérő pont  

Q A mért repülési pályán, a K pontnál tapasztalható 
PNLTM-nek megfelelő helyzet (lásd 8.3.2. pontot) 
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Qr A korrigált repülési pályán, a Kr pontnál 

tapasztalható PNLTM-nek megfelelő helyzet (lásd 
8.3.2. pont) 

 

V helikopter vizsgálat föld feletti sebesség  

Vr A helikopter referencia föld feletti sebessége  

VH Legnagyobb sebesség a maximális folyamatos 
teljesítménynél nem nagyobb teljesítménnyel 
végzett szintrepülésben 

 

VNE Határsebesség (soha meg nem haladott sebesség)  

Vy A legnagyobb emelkedés mértékéhez tartozó 
sebesség 

 

8.6.2. Felszállás (lásd F-A-4. ábrát) 
Helyzet Leírás  

A A zajvizsgálatnál alkalmazott repülési pálya 
kezdete felszállás alkalmával 

 

B Az emelkedésre áttérés kezdete  

F A zajvizsgálatnál alkalmazott repülési pálya vége 
felszállás alkalmával 

 

K1 A felszállási repülési pálya referencia pontja  

K1’ K1” A kapcsolódó (3 mikrofonos) zajmérő pontok  

M A vizsgálatnál alkalmazott repülési nyomvonal 
vége 

 

N Az emelkedésre való áttérés kezdőpontja alatt 
függőleges irányban a talajon lévő pont 
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T A vizsgálatnál alkalmazott repülési nyomvonal 
kezdete a talajon, az A alatt függőleges irányban 
lévő pont 

 

8.6.3. Átrepülés (lásd az F-A-5. ábrát) 
Helyzet Leírás  

D A zaj vizsgálatánál alkalmazott átrepülési pálya 
kezdete 

 

E A zaj vizsgálatánál alkalmazott átrepülési pálya 
vége 

 

K2 Átrepülési pálya referencia pontja  

K2’, K2” A kapcsolódó (3 mikrofonos) zajmérő pontok  

R A zaj vizsgálatánál alkalmazott átrepülési 
nyomvonal kezdete 

 

S A zaj vizsgálatánál alkalmazott átrepülési 
nyomvonal vége 

 

8.6.4. Megközelítés (Lásd F-A-6. ábrát) 
Helyzet Leírás  

G A zaj vizsgálatánál alkalmazott megközelítési pálya 
kezdete 

 

H A vizsgálatánál alkalmazott megközelítési pályán a 
referencia pont felett függőleges irányban lévő 
helyzet 

 

I A vizsgálatánál alkalmazott megközelítési pálya 
vége 

 

J Földet érés  

K3 Megközelítési pálya referencia pontja  
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K3’,K3” A kapcsolódó (3 mikrofonos) zajmérő pontok  

O A megközelítési pálya és a talaj síkjának 
metszéspontja 

 

P A zaj vizsgálatánál alkalmazott megközelítési 
nyomvonal kezdete 

 

U A kilebegtetés kezdete alatt függőleges irányban a 
talajon levő pont 

 

8.7. Repülési pálya távolságok 
Távolság Egység Jelentése  

NK1 méter Felszállási mérési távolság. Az emelkedésre áttérés 
kezdetétől a felszállási pálya referencia pontig 
terjedő távolság. 

 

TM méter A felszállási repülési nyomvonal távolság. Az a 
távolság, amely alatt a helikopter helyzetéről az 
adatokat rögzíteni kell. 

 

K2W méter 
(láb) 

A helikopter átrepülési magassága. A helikopter 
magassága az átrepülési referencia pont felett. 

 

RS méter Az átrepülési nyomvonal távolsága. Az a távolság, 
amely alatt a helikopter helyzetéről az adatokat 
rögzíteni kell. 

 

K3H méter 
(láb) 

helikopter megközelítési magasság. A helikopter 
magassága, a megközelítési referencia pont felett. 

 

OK3 méter Megközelítés mérési távolság. A megközelítési 
pálya talaj síkkal alkotott metszéspontjától a 
megközelítési pálya referencia pontjáig tartó 
távolság. 
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PU méter Megközelítési pálya nyomvonal távolság. Az a 
távolság, amely alatt a helikopter helyzetéről az 
adatokat rögzíteni kell. 

 

QK méter Mért zajpálya. A helikopter mért Q helyzete és a K 
referencia zajmérő pont közötti távolság. 

 

QrKr méter Referencia zajpálya. A helikopter Qr referencia 

helyzete és a Kr referencia zajmérő pont közötti 

távolság. 

 

9. A REPÜLŐGÉP REPÜLÉSI VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK PONTOSÍTÁSA 

9.1. Ha a bizonyítvány vizsgálati feltételei eltérnek a referencia feltételektől, akkor a mért zaj adatok pontosítását az ebben a szakaszban közölt 

módszerek szerint kell pontosítani. 

[Megjegyzés: a vizsgálati és referencia feltételek közötti különbségek az alább megadottakban eredményeznek eltéréseket: 

- a repülőgép repülési pályája és sebessége a mérési ponthoz viszonyítva, 

- a hang légköri csillapítása, 

- a hajtómű zajt keltő szerkezeteket érintő paraméterek.] 

9.1.1. A mért zaj adatok pontosítását a 9.3. és a 9.4. pontokban előírt módszerek valamelyikét alkalmazva kell végezni az alábbiakban 

jelentkező különbségekre: 

- A zaj csillapítása a saját pályája mentén, ahogy azt a „távolság négyzetével fordított arány” és a légköri terjedési körülmények befolyásolják. 

- A zaj időtartama, ahogy azt a repülőgépnek a repülési pálya referencia ponthoz viszonyított távolsága és sebessége befolyásolja. 

- A motor forrászaj kibocsátása, ahogy azt a vonatkozó paraméterek befolyásolják. 
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9.1.2. Vagy az ’egyszerűsített’, vagy az ’összetett’ módszert kell alkalmazni, ha: 

(a) A pontosítások összege felszállási és oldalirányú zajok esetében kevesebb, mint 8 dB és megközelítések esetében kevesebb, mint 4 dB; 

vagy 

(b) A pontosítások összege felszállásnál és oldalirány esetében nagyobb, mint 4 dB, és az eredményként kapott számok a zajhatárértékeket 1 

dB-nél nagyobb mértékben túllépik. 

9.1.3. Ha a pontosítások mennyisége vagy a megfelelő tűrés a 9.1.2. pontban meghatározott korlátokon kívül esik, akkor az oldalsó mérések 

kivételével az „integrált” módszert kell alkalmazni minden zajmérés pontosítás esetében. 

[Megjegyzés: lásd még a 2. melléklet II.6.6. pontot.] 

9.2. Repülési pálya 

[Megjegyzés: a repülőgép zaj kibocsátásának meghatározásához mind a vizsgálati feltételek, mind a referencia feltételek esetén a repülési 

pályákat a talajhoz viszonyított geometriai jellemzőikkel kell megadni, a repülőgép vonatkozó földhöz viszonyított sebességével, valamint az 

ezekkel kapcsolatos hajtómű vezérlési paraméter(ekk)el együtt.] 

9.2.1. Felszállási profil 

[Megjegyzés: az F-A-8. ábra egy jellemző felszállási profilt mutat be.] 
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F-A-8. ábra: Jellemző felszállási profil 

(a) A repülőgép az A pontban kezdi meg a guruló nekifutást, a B pontban felemelkedik, és a C pontban kezdi meg az első állandó szögű 

emelkedést. Ha zajcsökkentés miatt tolóerő- vagy vonóerő-visszavételt (amelyik megfelelő) alkalmaznak, azt a D pontnál kezdik, és az E pontnál 

fejezik be. 

A repülőgép innen kezdi meg a második állandó szögű emelkedést, amely egészen az F pontig, a zajminősítésnél alkalmazott felszállási pálya 

végéig tart. 
(b) A Ki pont felszállási zajmérési hely, az AK1 távolság pedig a nekifutás kezdetétől az átrepülési mérőpontig tartó távolság. K2pozíció az az 

oldalt lévő zajmérő hely a kifutópálya középvonalával párhuzamos egyenesen, előírt távolság a futópálya meghosszabbított középvonalától, ahol 

felszálláskor a zajszint a legnagyobb. 
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(c) Az AF távolság az a távolság, amelyen belül a repülőgép helyzetét mérik és zajméréssel szinkronizálják (lásd ezen Függelék 2.3.2. pontját). 

9.2.2. Megközelítési profil 

[Megjegyzés: az F-A-9. ábra egy jellemző megközelítési pályát szemléltet.] 

(a) A zajminősítés során alkalmazott megközelítési pályát a repülőgép a G pontnál kezdi és a futópályán a J pontnál ér földet a küszöbtől OJ 

távolságra. 
(b) K3 a megközelítési zajmérő hely és a K3O pedig a megközelítési zajmérő pont küszöbtől való távolsága. 

(c) A GI távolság az a távolság, amelyen belül a repülőgép helyzetét mérik és a zajméréssel szinkronizálják (lásd ezen Függelék 2.3.2. pontját). 

A megközelítési mérések folyamán a repülőgép referenciapontja az ILS (műszeres leszállító rendszer) antenna legyen. 
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F-A-9. ábra: Jellemző megközelítési profil 

9.3. A pontosítás „egyszerűsített” módszere 

9.3.1. Általános rész 

[Megjegyzés: az „egyszerűsített” pontosítási módszer lényege, hogy a mért adatokból számított EPNL-t pontosítják a mért és a 

referenciafeltételek között a PNLTM pillanatában fennálló különbségekre vonatkozóan.] 
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9.3.2. A PNL és PNLT pontosítása 

[1. Megjegyzés: a vizsgálati repülési pálya és a referenciarepülési pálya EPNL számításához lényeges szakaszait az átrepülési és a 

megközelítési zajmérésekre, az F-A-10 ábra mutatja] 
(a) XY jelöli a mért repülési pálya hasznos szakaszát, XrYr pedig az ennek megfelelő referenciarepülési pályát. 

(b) Q a bemért repülési pályán a repülőgépnek azt a helyzetét jelöli, ahol az a zajkibocsátás történt, amelyet a K mérési ponton PNLTM-ként 
érzékeltek. Qr az ennek megfelelő helyzet a referenciarepülési pályán, Kr pedig a referencia zajmérő pont. QK és QrKr - a sorrend szerint - a 

mért és a referenciazaj terjedési út. Qr helyének kijelölése azon a feltételezésen alapul, hogy QK és QrKr saját vonatkozó repülési pályáikkal 

ugyanazt a 0 szöget zárják be. 

 
F-A-10. ábra: A hangszintet befolyásoló pálya jellemzők 
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[2. Megjegyzés: a vizsgálati repülési pálya és a referencia repülési pálya EPNL számításához lényeges szakaszait az oldalmérések esetére az F-

A-11. (a) és (b) ábrák illusztrálják.] 
(a) XY jelöli a mért repülési pálya hasznos szakaszát (F-A-11(a) ábra), XrYr pedig az ennek megfelelő referenciarepülési pályát (F-A-11(b) 

ábra). 

(b) Q a bemért repülési pályán a repülőgépnek azt a helyzetét jelöli, ahol az a zajkibocsátás történt, amelyet a K mérési ponton PNLTM-ként 
érzékeltek. Qr az ennek megfelelő helyzet a referenciarepülési pályán, Kr pedig a referencia zajmérő pont. QK és QrKr - a sorrend szerint - a 

mért és a referenciazaj terjedési út. Ez esetben Kr csak úgy van kijelölve, mint egy meghatározott oldalsó vonal mentén elhelyezkedő pont. Kr és 

Qr helye ennek megfelelően abból a feltételezésből határozható meg, hogy QK és QrKr: 

(1) saját vonatkozó repülési pályáikkal ugyanazt a θ szöget zárják be, és 

(2) a talajjal ugyanazt a ψ szöget zárják be. 

[3. Megjegyzés: az oldalsó zajmérések különleges esetet jelentenek, mivel a hang terjedését nemcsak a „távolság négyzetével fordított arány” 

és a légköri terjedés befolyásolja, de a talaj általi elnyelődés és a visszaverődési hatások is, amelyek főként a ψ szögtől függnek.] 
9.3.2.1. Az SPL(i) jelű egyharmad oktávsáv szinteket, - amelyek a K pontnál a PNLTM észlelésének pillanatában fellépő PNL érték 

alkotóelemei -, a következők szerint kell, SPL(i)r-re, pontosítani: 

SPL(i)r = SPL(i) + 0,01[α(i) - α(i)0]QK + 0,01α(i)0(QK -QrKr) + 20log(QK/QrKr) 

E kifejezésben: 
- 0,01 [α(i) - α(i)0]QK tag veszi figyelembe a hang-csillapítási együtthatók változásából származó hatásokat; a(i) és a(i)0sorrendben a 

vizsgálati és a referencia légköri feltételek együtthatói, amelyek ezen Függelék 7. szakaszából származnak; 
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F-A-11. ábra: Oldal mérések - a referenciaállomás meghatározása 
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0,01α(i)0(QK -QrKr) tag veszi figyelembe a zajpálya hosszúság változásából eredő hatást a hang csillapodására; 

- a 20 log(QK/QrKr) tag veszi figyelembe a zajpálya hosszában az „távolság négyzetével fordított arány” törvény miatti hatásait; 

- QK és QrKr mértékegysége a méter, míg α(i) és α(i)0 mértékegységei dB/100 m. 

[Megjegyzés: ha az SPL(i) zéró (például a háttérzaj korrekció alkalmazásának eredményeképp), akkor az SPL(i)r-t a pontosítási folyamatban 

ugyancsak zéróval egyenlőnek kell venni.] 
9.3.2.1.1. A korrigált SPL(i)r értéket PNLTr-re kell átalakítani, a korrekciós kifejezés számítása a következők szerint történik: 

Δ3 = PNLTr - PNLTM 

9.3.2.1.2. Δ1-et a mért adatokból számított EPNL-hez algebrailag hozzá kell adni. 

9.3.2.2. Ha a vizsgálati repülés alatt a PNLT értékeinek több olyan csúcsa észlelhető, amely a PLTM-et 2 dB-en belül megközelíti, akkor 

mindegyik csúcshoz a 9.3.2.1.-ben meghatározott eljárást kell alkalmazni és az ily módon kiszámított, pontosított kifejezést hozzá kell adni 

mindegyik csúcshoz, hogy azok a PNLT megfelelő pontosítású csúcsértékeit adják. Ha az ilyen módon pontosított csúcsértékek nagyobbak, mint 

a PNLTM időpontjához tartozó pontosított érték, akkor a pontosított csúcsértékek közül a legnagyobbikat kell alapul venni az EPNL további 

pontosításához. 

9.3.3. Az időtartam korrekció pontosítása 

9.3.3.1. Minden esetben, amikor a vizsgálati körülmények között mért repülési pályák és/vagy a föld feletti sebességek eltérnek a referencia-

körülményekben szereplő referencia-repülési pályától és/vagy a föld feletti sebességektől, a mért adatból számított EPNL értékekhez időtartam 

korrekciót kell alkalmazni. A pontosítás számítását az alább leírtak szerint kell végezni. 

9.3.3.2. Az F-A-10. ábrán szemléltetett repülési pályára vonatkozó pontosítási kifejezést az alábbiak szerint kell kiszámítani: 
Δ2 = - 7,5log(QK/QrKr) + 10log(V/Vr) 

amely azt a pontosítást jelenti, amelyet a mért adatokból számított EPNL-hez algebrailag hozzá kell adni. 
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9.3.4. A forrás-zaj pontosítása 

9.3.4.1. A forrás-zajt azért kell pontosítani, mert a teszt-repülések vizsgálati körülményei között mért hajtómű zajt befolyásoló paraméterek, és 

a referencia feltételek között számított vagy előírt paraméterek között különbségek vannak, és ezt figyelembe kell venni. A pontosítást a hatóság 

által elfogadott, gyári adatokól kell meghatározni. 

[Megjegyzés: ilyen jellemző adatot szemléltet az F-A-12. ábra, amelyen egy EPNL görbét mutat be a hajtómű vezérlési·µ paraméter 

függvényében; az EPNL adatot pontosítani kell az összes többi lényeges referenciafeltételre (repülőgép tömeg, sebesség és magasság, levegő 

hőmérséklet) továbbá pontosítani kell a telepített hajtómű és a légiüzemelési utasítás szerinti szabvány hajtómű zaja között minden µ érték esetén 

tapasztalható eltérésre. Ilyen jellegű adatok szükségesek az olyan µ értékek környezetében, amelyeket az oldalirányú, emelkedési és a 

megközelítési zajmérésekhez használnak.] 
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F-A-12. ábra: A zaj teljesítmény szerinti korrekciója 

9.3.4.2. A Δ3 pontosítási értéket a µ paraméterhez tartozó EPNL értéknek a µr paraméterhez tartozó EPNL értékéből történő kivonásával kell 

kiszámítani és ezt a mért adatból számított EPNL-hez algebrailag hozzá kell adni. 
[Megjegyzés: lásd az F-A-12. ábrát, amelyen a µ a hajtómű szabályozó paraméter értéke a repülési vizsgálati feltételek között, míg a µr az 

ennek megfelelő érték a referenciafeltételek között.] 

9.3.5. Szimmetria korrekció 

9.3.5.1. Az oldalirányú zaj esetében a szimmetria korrekciót [lásd JAR 36.130(b). fejezet] a következők szerint kell elvégezni: 
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- Ha a fő oldalmérési vonalon, a legnagyobb zaj észlelhetőségének pontjával szemben, van egy szimmetrikus mérőpont, akkor a hitelesítési 

zajszint az e két pontnál mért zajszintek (számtani) középértéke legyen [lásd F-A-13(a) ábrát]; 

- Ha nem így helyezkednek el, akkor azt kell feltételezni, hogy a zaj a repülőgép repülési magasságával mindkét oldalon ugyanúgy változik, 

azaz a zajt mindkét oldal esetében a magasság függvényében mutató grafikonok között állandó különbség áll fenn [lásd F-A-13(b). ábrát]. A 

hitelesítési zajszint - ez esetben - a két görbe közötti középértékek közül a legnagyobb érték legyen. 

 
F-A-13. ábra: Szimmetria korrekció 

9.4. ’Integrált’ pontosítási módszer 

9.4.1. Általános rész 

[Megjegyzés: az „integrált” pontosítási módszer a következőkből áll: a vizsgálatok során a mérések alapján nyert PNLT időfüggvényen 

található pontokat a referenciakörülmények közöttire újra számítják, majd az EPNL érték számításához ezt az újonnan megkapott időfüggvényt 

veszik alapul. A fő elvek az alábbiak:] 
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9.4.2. PNLT számítás 

[1. Megjegyzés: a vizsgálati repülési pálya és referenciarepülési pálya EPNL számításához lényeges szakaszait az emelkedési és megközelítési 

mérésekre az F-A-14. ábra illusztrálja.] 
(a) XY jelöli a mért repülési pálya hasznos szakaszát, XrYr pedig az ennek megfelelő referenciarepülési pályát. 

(b) A Q0, Q1,_, Qn pontok a repülőgép helyzetét a mért repülési pályán t0, t1,_,tn időpillanatokban jelölik. Tekintsük a Q1 pontot úgy, hogy a 

K mérőpont a t1 időpillanatban egyharmad oktávsávos SPL(i)1 értékekként észlelte az itt kibocsátott zajt. A referenciarepülési pályán ennek 

megfelelő helyzetet Qr1 pont jelöli arra a zajra, amelyet a Kr mérőpont trl időpillanatban egyharmad oktávsávos SPL(i)r1 értékekként észlelt. A 

Q1K illetve a Qr1Kr a mért és a referencia zaj terjedési pályák, amelyek mindegyike θ1 szöget zár be saját vonatkozó repülési pályájával. A 

Qr0_,Qrn, hasonló módon, a referenciarepülési pályán lévő és a mért pályán található Q0_Qn-nek megfelelő pontok. Q0 és Qn megválasztása 

olyan, hogy a Qr0 és Qrn között (az alábbiak szerint kiszámított és leírt) csúcsérték 10 dB-es tartományán belül levő minden PNLTr érték fedve 

legyen. 
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F-A-14. ábra: A mért és a referenciarepülési pályák közötti összefüggés az integrált korrekciós módszer alkalmazására vonatkozóan 

[2. Megjegyzés: a vizsgálati repülési pálya és a referenciarepülési pálya EPNL számításához lényeges szakaszait az oldalmérések esetére az F-

A-15.a) és b) ábrák mutatják.] 
(a) XY jelöli a mért repülési pálya hasznos szakaszát, XrYr pedig az ennek megfelelő referenciarepülési pályát. 

(b) A Q0, Q1,..., Qn pontok a repülőgép helyzetét a mért repülési pályán t0, t1,..., tn” időpillanatokban jelölik. Tekintsük a Q1 pontot úgy, 

hogy a K mérőpont a t1 időpillanatban egyharmad oktávsávos SPL(i)1 értékekként észlelte az itt kibocsátott zajt. A referenciarepülési pályán 

ennek megfelelő helyzetet Qr1 pont jelöli arra a zajra, amelyet a Kr mérőpont tr1 időpillanatban egyharmad oktávsávos SPL(i)r1 értékekként 

észlelt. A Q1K illetve a Qr1Kr a mért és a referencia zaj terjedési pályák. A Qr0,..., Qrn, hasonló módon, a referenciarepülési pályán lévő és a 
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mért pályán található Q0,.. ..Qn-nek megfelelő pontok. Q0< és Qnmegválasztása olyan, hogy a Qr0 és Qrn között (az alábbiak szerint kiszámított 

és leírt) a csúcsérték 10 dB-es tartományán belül levő minden PNLTr érték fedve legyen. Ez esetben csak Kr van kijelölve, amely egy 

meghatározott oldalsó vonal mentén helyezkedik el. Kr és Q1r helye ennek megfelelően abból a feltételezésből határozható meg, hogy: 

(1) Q1K és Qr1Kr saját vonatkozó repülési pályáikkal ugyanazt a θ szöget zárják be minden t1 időpillanatban; és 

(2) ψ1 és ψ1r szögek közötti különbséget az időbeli alakulás vonatkozó tartama során a hatóság által jóváhagyott módszer szerint tartják a 

lehető legkisebb értéken. 
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F-A-15. ábra 
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[3. Megjegyzés: az oldalsó zajmérések különleges esetet jelentenek, mivel a hang terjedését nemcsak a „távolság négyzetével fordított arány” 

és a légköri csillapítás befolyásolja, de a talaj általi elnyelődés és a visszaverődési hatások is, amelyek főként a ψ szögtől függnek. Geometriai 
okoknál fogva nincs lehetőség a Kr-t olyan módon megválasztani, hogy a fenti 1. pontban megadottak teljesüljenek, amikor ezzel egyidőben 

ψi és ψ1r szögeket minden t1 időpillanatban egyenlőnek veszik.] 

9.4.2.1. Korrekciót kell alkalmazni a (Qr1Kr>Q1K ra vonatkozó) tr1 időpont t1-nél későbbi időpont, két külön mennyiség: 

(1) a repülőgép számára a Qr1Qr0 távolság Vr sebességgel végzett megtételének időtartama kisebb, mint a Q1Q0 távolság V sebességgel 

végzett megtételének időtartama, 
(2) a hang számára a Qr1Kr - Q1K távolság megtételéhez szükséges idő miatt. 

[1. Megjegyzés: ha a tolóerő vagy vonóerő visszavételt alkalmaznak, akkor a teljes tolóerő/vonóerőhöz tartozó és a visszavett 

tolóerő/vonóerőhöz tartozó vizsgálati és referenciarepülési pálya is adódik. Ha ezek közötti átmeneti szakasz a végső eredményt befolyásolja, 

akkor közöttük elfogadott módszert alkalmazva kötelező interpolálni, (ilyen módszert mutat a JAR-36 2. Rész 2.2.1. szakasza).] 
9.4.2.2. Az SPL(i)1 stb. mért értékeit a referencia SPL(i)r1 stb. értékekhez az ezen Függelék 9.3.2.1. pontjában leírt módszerrel kell igazítani a 

mért és a referencia zajpálya hosszúság, a mért és a referencia légkör közötti különbségek tekintetében. A PNLr1megfelelő értékeit ki kell 

számolni. 
9.4.2.3. A PNLr1 minden értékére, az ezen Függelék 4.3. pontjában leírt módszer szerint, az SPL(i)r stb. referenciaértékek elemzésével egy 

tiszta hang korrekciós tényezőt, C1-et, kell meghatározni és a PNLr1-hez hozzáadni, hogy az a PNLTr1-et kiadja. 

9.4.3. Időtartam korrekció 
9.4.3.1. Az egyes fél másodperc időközökhöz tartozó PNLT értékeknek megfelelő PNLTr értékeket az idő függvényeként fel kell rajzolni 

(PNLTr1 a tr1 időpontban stb.). Az időtartam korrekciót ezt követően ezen Függelék 4.5.1. pontjában meghatározott módszer szerint kell 

megállapítani, hogy az EPNLr-t eredményezzen. 
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9.4.4. Zajforrás korrekciója 

9.4.4.1. Végezetül, ezen Függelék 9.3.4. pontjában meghatározott módszerrel a Δ3 forrás zaj pontosítást kell meghatározni. 

9.5. Repülési pálya azonosító pontok 
Helyzet Leírás  

A A guruló nekifutás kezdete  

B Felemelkedés  

C Az első állandósult emelkedés kezdete  

D Teljesítmény visszavétel kezdete  

E A második állandósult emelkedés kezdete  

F A felszállási pálya vége a zaj vizsgálat során  

G A Megközelítési pálya kezdete a zajvizsgálat során  

H A Megközelítési pályán pontosan a zajmérő állomás feletti 
pont helyzete 

 

I A vízszintes repülés kezdete  

J Földet érés  

K Zajmérő pont  

Kr Referencia mérőpont  

K1 Emelkedési zaj mérőpont  

K2 Oldalsó zaj mérőpont  

K3 Megközelítési zaj mérőpont  

M A felszállási nyomvonal vége a zajvizsgálat során  
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O A futópálya Megközelítés felőli küszöbe  

P A Megközelítési nyomvonal vége a zajvizsgálat során  

Q A mért felszállási pályán az a pont, amely a K mérőpontnál 
érzékelt PNLTM-nek felel meg.  
Lásd 9.3.2. pontot. 

 

Qr A korrigált felszállási pályán az a pont, amely megfelel a K 
mérőpontnál érzékelt PNLTM-nek.  
Lásd 9.3.2. pontot 

 

V repülőgép vizsgálati sebesség  

Vr repülőgép referencia sebesség  

9.6. Repülési pálya távolságok 
Távolság Egység Jelentés  

AB méter Nekifutási úthossz. A futópálya mentén a 
felszálláshoz végzett guruló nekifutás kezdetétől az 
emelkedésig tartó távolság. 

 

AK méter Felszállási mérési távolság. A guruló nekifutás 
megkezdésétől a futópálya meghosszabbított 
középvonala mentén lévő felszállási zajmérő 
állomásig tartó pont. 

 

AM méter Felszállási repülési nyomvonal távolság. A 
nekifutás megkezdésétől a futópálya 
meghosszabbított középvonalán lévő felszállási 
nyomvonal helyzetig tartó távolság, amelyen túl a 
repülőgép helyzet adatokat már nem kell rögzíteni. 

 

QK méter Mért zajpálya. A repülőgép Q helyzetétől a K 
állomás közötti távolság. 
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QRKR méter Referencia zajpálya. A repülőgép Qr referencia 

helyzete és a Kr állomás közötti távolság. 

 

K3H méter 
(láb) 

Repülőgép megközelítési magasság. A repülőgép 
magassága a Megközelítési mérőállomás felett. 

 

OK3 méter Megközelítési mérési távolság. A futópálya 
küszöbétől a megközelítési mérőállomásig a 
futópálya meghosszabbított középvonala mentén 
mért távolság. 

 

OP méter Megközelítési repülési nyomvonal távolság. A 
futópálya küszöbétől a pálya meghosszabbított 
középvonalán lévő repülési nyomvonal helyzetig 
mért távolság, amelyen túl a repülőgép helyzet 
adatait már nem kell rögzíteni. 
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2. MELLÉKLET „B” FÜGGELÉKE 

ZAJÉRTÉKELÉSI MÓDSZER A 9000 KG TÖMEGET NEM MEGHALADÓ, LÉGCSAVAR HAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK 
ZAJMINŐSÍTÉSÉHEZ  

(ICAO 16. ANNEX 1. kötet 10. fejezet. JAR-36 C. Alrész) 

1. BEVEZETŐ RÉSZ 

1.1. Ez a zajértékelési módszer a következőket tartalmazza: 

(a) A zajminősítés vizsgálati és mérési feltételeit; 

(b) Zaj mértékegységek; 

(c) A földön észlelt repülőgép zaj mérése; 

(d) A vizsgálati adatok pontosítása; és 

(e) A hatóság értesítése az adatokról és az eredmények érvényességéről. 

1.2. A módszer leírásában található utasítások és eljárások pontosan körvonalazottak, hogy biztosítsák az egységességet a minősítési 

vizsgálatok során, valamint, hogy lehetőség nyíljon a különféle légijármű típusokon végzett mérések összehasonlítására, függetlenül attól, hogy 

azokra eltérő földrajzi helyeken került sor. Ez a módszer csak a 2. Melléklet III. fejezetének alkalmazhatósági határain belül lévő repülőgépeknél 

használható. 

2. A ZAJMINŐSÍTÉS VIZSGÁLATI ÉS MÉRÉSI FELTÉTELEI 

2.1. Általános rész 

Ez a szakasz írja elő azokat a körülményeket, amelyek mellett a zajminősítési vizsgálatokat el kell végezni, és azokat a mérési eljárásokat, 

amelyeket alkalmazni kell azon repülőgép által előidézett zaj méréséhez, amelyre a vizsgálatokat végrehajtják. 
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2.2. Általános vizsgálati feltételek 

A levegőben haladó repülőgép zajának méréséhez olyan helyet kell kiválasztani, amely körül a terep viszonylag lapos és nincs a terepnek 

olyan túlzott hangelnyelő tulajdonsága, mint amit a sűrű, tömörödött vagy hosszú fű, bokrok vagy erdős területek okoznak. Nem lehetnek a 

repülőgép hangterét jelentősen befolyásoló akadályok a mikrofon alatt függőlegesen lévő pont feletti kúpos térrészben, amelyet a mikrofon alatti 

pontból kiinduló, a földfelszínre merőleges tengely körüli forgatása során az e tengellyel 75°-os szöget bezáró egyenes metsz ki. 

2.2.2. A vizsgálatokat a következő légköri feltételek mellett kell elvégezni: 

(a) csapadékmentes idő; 

(b) a relatív páratartalom nem lehet 95 százaléknál magasabb és 20 százaléknál alacsonyabb és a környezeti levegő-hőmérséklet nem 

magasabb 35 °C-nál és nem alacsonyabb 2 °C-nál a talaj szintje felett 1,2 m magasságban; 

(c) a jelentett szél sebessége nem lehet 19 km/h-nál (10 csomó) nagyobb és az oldalszél sebessége 9 km/h-nál (5 csomó) nagyobb a talaj szintje 

felett 1,2 m magasságban 30 másodperces átlagoknál; és 

(d) nem lehet semmilyen rendszertelen meteorológiai feltétel, ami jelentősen befolyásolná a repülőgép zajszintjét, amikor a hatóság által 

kijelölt mérési pontokban a zajt rögzítik. 

2.3. A repülőgép-vizsgálati eljárások 

2.3.1. A vizsgálati eljárásoknak és a zajmérési eljárásoknak a hatóság részéről elfogadottaknak kell lennie. 

2.3.2. A repülési vizsgálati programot a repülőgépre vonatkozó maximális felszálló tömegnél kell elkezdeni, és tömeget minden repülési óra 

után a maximális felszálló tömeghez kell hitelesíteni. 
2.3.3. A repülési vizsgálatot Vy ± 9 km/h (5 csomó) jelzett légmozgásnál kell elvégezni. 

2.3.4. A repülőgépnek a repülési útvonal referenciapontjához viszonyított helyzetét a hatóság által jóváhagyott, a normál repülési 

műszerezettségtől független módszerrel kell meghatározni, mint például radar célkövetés, teodolitos háromszögelés vagy fénykép-

méretarányosítás módszerével. 
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2.3.5. A repülőgép magasságát és a mikrofonhoz viszonyított helyzetét jóváhagyott módszerrel kell mérni. A repülőgépnek a mikrofontól a 

függőlegestől ±10°-os szögön belül és a referencia magassághoz képest ±20°-on belül kell elhaladnia (lásd F-B-1. ábra). 

 
F-B-1. ábra: Jellemző vizsgálati és referencia profilok 

2.3.6. A repülőgép-sebesség, helyzet és teljesítmény adatait ezen Függelék 5. pontjának megfelelően kell pontosítani és akkor kell feljegyezni, 

mikor a repülőgép pontosan a mérési hely felett van. A mérőműszereket a hatóságnak jóvá kell hagynia. 

2.3.7. A független módszernek a légcsavar forgási sebességének a mérésekor ±1 százalékos pontosságúnak kell lennie, hogy elkerülhetők 

legyenek az irányítottsági és üzembe helyezési hibák, mikor a vizsgált repülőgép mechanikus sebességmérővel van felszerelve. 
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3. Zaj mértékegység meghatározása 

Az LAmax értéke az A-súlyozású hangnyomás maximális szintje decibelben kifejezve [lassú (Slow) integrálási állandóval, 20 mikropascal 

(μPa) szabvány referencia hangnyomás négyzetére vonatkoztatva (P0)]. 

4. A REPÜLŐGÉP FÖLDÖN MÉRHETŐ ZAJÁNAK MÉRÉSE 

4.1. Általános rész 

4.1.1. A hatóságnak minden mérőműszert jóvá kell hagynia. 

4.1.2. A zajértékelési célokra használt hangnyomásszint adatokat az alábbi 4.2. pontban megadott előírásoknak megfelelő akusztikai 

felszereléssel és mérési eljárással kell megállapítani. 

4.2. Mérőrendszer 

Az akusztikai mérőrendszer a következőkkel egyenértékű, jóváhagyott berendezésekből áll: 

(a) a mérő és elemző rendszer 4.3. pontban megadott pontossági követelményeihez illeszkedő frekvenciaválasszal rendelkező 

mikrofonrendszer; 

(b) háromlábú vagy hasonló rendszerű mikrofonállvány, illetve felerősítés, amely a mért hanggal való interferenciát minimálissá teszi; 

(c) a 4.3. pontban ismertetett átviteli és pontossági követelményeknek megfelelő frekvenciaátviteli és dinamikai tartománnyal rendelkező 

rögzítő és visszajátszó berendezés; 

(d) ismert hangnyomásszint szinusz hullámát, vagy szélessávú zaját használó akusztikai kalibráló eszköz. A szélessávú zaj kalibrátor 

használata esetén a kalibráló jelet túlvezérlés nélküli jelszinten az átlagos jelszint és a maximális jelszint négyzetes átlagának (rms) megadásával 

kell leírni. 
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4.3. Érzékelő, felvevő és visszajátszó berendezések 

4.3.1. A repülőgép által létrehozott zajszintet fel kell jegyezni. A hatóság választása szerint elfogadható a mágnesszalagos feljegyzés, a 

grafikus szintíró berendezés, vagy a hangszintmérő. 

4.3.2. A rendszer teljes egészének karakterisztikái egyezzenek meg a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) 651-es számú30kiadványa 

azon szakaszainak ajánlásaival, amelyek a mikrofon, erősítő és kijelző műszer karakterisztikával foglalkozik. Az IEC 651 számú 

„Hangszintmérők” című kiadvány szövege és műszaki jellemzői hivatkozás formájában a jelen Függelékbe befoglalva szerepelnek, és ezért 

ennek részét képezik. 

[Megjegyzés: ha a hatóság mágnesszalagos rögzítést ír elő, akkor a mágnesszalagos rögzítőnek az IEC 561 Ajánlást kell teljesítenie.] 

4.3.3. A teljes rendszer átvitele, a 45-11 500 Hz frekvencia tartományban állandó amplitúdójú, az érzékelő síkjára merőleges irányból érkező 

szinusz hullám esetében az IEC 651 sz. kiadványnak az 1. osztálypontosságú műszerekre a IV. táblázatában és az V. táblázatában előírt 

tűréshatárokon belül legyen. 

4.3.4. A zaj jelet az IEC 651 sz. kiadványában meghatározottak szerint egy ’A’ szűrőn kell átvezetni. 

4.3.5. A mérőrendszer teljes érzékenységét a vizsgálat előtt, valamint a vizsgálat alatt meghatározott időközönként ellenőrizni kell egy ismert 

hangnyomásszintet, ismert frekvencián előállító akusztikus kalibrátor igénybevételével. 

[Megjegyzés: e célra általában pisztonfont használnak, amely névelegesen 124 dB-en és 250 Hz-en működik.] 
4.3.6. Amikor mágnesszalagos hangrögzítést használnak, akkor a maximális A-súlyozású zajszint, LAmax egy grafikus szintíróval, vagy 

ennek digitális megfelelőjével határozható meg. 
[Megjegyzés: az LAmax maximális zajszint egy elfogadott zajszintmérővel is meghatározható.] 

4.4. Zajmérő eljárások 

4.4.1. A mikrofonnak 12,7 mm átmérőjű, nyomásérzékeny típusúnak kell lennie, védőrácsozattal ellátva. Felerősítése úgy történjen, hogy a 

mikrofon membránja egy kör alakú fémlap fölött 7 mm távolságban legyen, a fémlap síkjával párhuzamosan. Az említett fémlap fehér színű, 40 

cm átmérőjű és legalább 2,5 mm vastag legyen. A fémlapot a mérés helyszínén vízszintesen kell elhelyezni úgy, hogy egy síkban legyen a 
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körülötte lévő földfelszínnel és a fémlap alatt ne legyen lyuk, vagy üreg. A mikrofon helyét jellemző sugárirány legyen merőleges a repülőgép 

repülési útvonalára, és a mikrofont e sugár mentén, a középponttól a körlap széle felé a távolság háromnegyedében kell elhelyezni. 

4.4.2. Ha a zaj jelet mágnesszalagon rögzítik, akkor a villamos rendszer frekvenciaválaszát minden vizsgálatsorozat alkalmával meg kell 

határozni, rózsaszín, vagy ál-véletlen zaj felhasználásával. A villamos rendszer frekvenciaválasza a vizsgálat során használt skála végkitérésétől 

10 dB értékkel kisebb tartományon belül legyen. A zaj generátor kimenete akkreditált kalibráló laboratórium által a vizsgálatsorozatot megelőző 

6 hónapon belül legyen ellenőrizve. Az egyes egyharmad oktávsávok relatív kimenetében, a megengedett eltérések 0,2 dB-nél nem lehetnek 

nagyobbak. Kielégítő számú meghatározást kell elvégezni annak érdekében, hogy a rendszer teljes kalibrálása minden vizsgálatra ismert legyen. 

4.4.3. Ha a mérőláncban mágnesszalagos analóg adatrögzítő egység is van, minden egyes mágnesszalag tekercs eleje és vége 30 másodperces 

időtartamban tartalmazzon villamos kalibráló jelet erre a célra. Ezen kívül a szalagon rögzített jelekből nyert adatok csak akkor fogadhatók el 

megbízható adatként, ha a 10 kHz-es és az egyharmad oktávsávban szűrt jelek szintjeit páronként összehasonlítva a szintkülönbségek rendre 

kisebbek mint 0,75 dB. 

4.4.4. A környezeti zajt, beleértve az akusztikai háttérzajt és a mérőrendszer elektromos zaját is, meg kell határozni és rögzíteni kell a vizsgálat 

helyszínén, a rendszer erősítését olyan szintre állítva, mint amelyet a repülőgép zajméréséhez fognak használni. Ha a repülőgép által okozott 

hangnyomásszint csúcsértéke nem haladja meg a háttérzaj hangnyomásszintjét legalább 10 dB(A)-val, akkor a mérési pontot a felszállás gurulási 

kezdőpontjához közelebb kell helyezni, és az eredményeket egy elfogadott módszerrel a referenciamérési pontra vonatkoztatva kell pontosítani. 

5. A VIZSGÁLATI ADATOK PONTOSÍTÁSA 

5.1. Amikor a zaj vizsgálat feltételei különböznek a referencia feltételektől, megfelelő pontosításokat kell a mért zaj adataival végezni, az 

ebben a bekezdésben megadott módszerekkel. 

5.2. Korrekciók és pontosítások 

5.2.1. A pontosításoknál számításba kell venni a következő hatásokat: 

(a) különbségek az atmoszférikus hangelnyelésben a vizsgálati- és a referencia- meteorológiai feltételek között; 
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(b) különbségek zajterjedés útvonal hosszúságában a repülőgép aktuális repülési útvonala és a referenciarepülési útvonal között; 

(c) a lapátcsúcs Mach számának változása a vizsgálati és a referencia feltételek között; és 

(d) változás a motor teljesítményében a vizsgálati és referencia feltételek között. 
5.2.2. A REF referencia feltételekhez tartozó (LAmax)REF zajszintet úgy határozzák meg, hogy a fenti hatások mindegyikére nézve egy 

bizonyos növekményt adnak hozzá a zajvizsgálat alapján kapott TEST zajszinthez (LAmax)TEST. 

(LAmax)REF = (LAmax)TEST + Δ(M) + Δ1 + Δ2 + Δ3 

ahol 

Δ(M) - pontosítás az atmoszférikus hangelnyelésre a vizsgálati és a referencia feltételek között; 
Δ1 - pontosítás a zaj útvonal hosszára; 

Δ2 - pontosítás a lapátcsúcs Mach számára; és 

Δ3 - pontosítás a motor teljesítményére. 

(a) Az atmoszférikus hangelnyelés különbségeire nézve nem kell pontosítást alkalmazni, ha a vizsgálati feltételek az F-B-2. ábrában 

meghatározottakon belül vannak, ilyenkor Δ(M) = 0. Ha a vizsgálati feltételek az F-B-2. ábrában meghatározottakon kívül esnek, akkor a 

pontosításra vagy egy elfogadott módszert kell alkalmazni, vagy pedig az alábbi képlettel számítható Δ(M) növekményt kell hozzáadni a 

vizsgálat során mért zajszintekhez: 
Δ(M) = 0,01(HTa - 0,2HR), 

ahol HT a vizsgált repülőgép magassága méterben, amikor az pontosan a zajmérési pont fölött van, a HR a repülőgép referencia magassága a 

zajmérési pont felett, és a hangelnyelés mértéke 500 Hz-nél az A. Függelék 7. pontjában leírtak szerint. 
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F-B-2. ábra: Mérési ablak, amikor nincs hangelnyelési korrekció 

(b) A mért zajszinteket úgy kell pontosítani a repülőgépnek a zajmérési pont feletti, a referenciaponthoz viszonyított magassága szerint, hogy 
az alábbi Δ1 növekményt adják hozzá algebrailag a mért zajszintekhez. Amikor a vizsgálat napján a feltételek az F-B-2. ábrában 

meghatározottakon belül vannak: 
Δ1 = 22 log(HT/HR) 
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Amikor a vizsgálat napján a feltételek az F-B-2. ábrában meghatározottakon kívül esnek: 
Δ1 = 20 log (HT/HR) 

A képletekben HT a repülőgép magassága, amikor pontosan a mérési pont fölött van, és HR a repülőgép referencia magassága a mérési pont 

felett. 

(c) A lapátcsúcs Mach számának változására nézve nem szükséges pontosítást végezni akkor, ha a vizsgált légcsavar lapátcsúcs Mach száma: 

(1) ≤ 0,70, és a vizsgált lapátcsúcs Mach száma a referencia lapátcsúcs Mach számától nem tér el jobban, mint 1,4%. 

(2) > 0,70, és ≤ 0,80, és a vizsgált lapátcsúcs Mach száma a referencia lapátcsúcs Mach számától nem tér el jobban, mint 0,7%. 

(3) > 0,80, és a vizsgált lapátcsúcs Mach száma a referencia lapátcsúcs Mach számától nem tér el jobban, mint 0,5%. Mechanikus tachométer 

használata esetén, ha a vizsgált lapátcsúcs Mach száma > 0,8, és a vizsgált lapátcsúcs Mach száma a referencia lapátcsúcs Mach számától nem tér 

el jobban, mint 0,8%. 

A felsorolt korlátokon kívül eső lapátcsúcs Mach számok esetében a mért zajszinteket az alábbi növekménnyel kell pontosítani: 
Δ2 =K2 log (MR/MT), 

amelyet algebrailag kell hozzáadni a mért zajszinthez. A képletben az MT és az MR a vizsgálati, illetve a referencia lapátcsúcs Mach szám. A 

K2 értékét a repülőgépen, elfogadott módszerrel végzett vizsgálatok adataiból kell meghatározni. Ha K2-re nézve nincsenek repülési teszt 

vizsgálati adatok, akkor a hatóság belátása szerint a K2 = 150 érték használható, ha MT < MR; ha pedig az MT ≥ MRakkor nem kell korrekciót 

alkalmazni. 

[Megjegyzés: az Mr referencia lapátcsúcs Mach szám olyan mennyiség, ami megfelel a referencia feltételeknek a mérési pont felett, és az 

alábbi képlettel számítható: 
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ahol 

Δ - a légcsavar átmérője méterben; 
VT - a repülőgép valódi, levegőhöz viszonyított sebessége a referencia feltételek mellett, m/s-ban; 

N - a légcsavar fordulatszáma referencia feltételek mellett, (ford/perc); és 

a - hangsebesség m/s-ban, a referencianapon, a repülőgép repülési magasságában.] 

(d) A hajtómű teljesítménye miatt a mért hangszinteket az alábbi növekmény algebrai hozzáadásával kell pontosítani: 
Δ3 = K3 log (PR/PT) 

ahol a PT és a PR a vizsgálati, illetve a referencia hajtómű teljesítmény, amelyek a [szívótér nyomás] / [forgatónyomaték és hajtómű 

fordulatszám] adatokból kaphatók meg. A K3 értékét a repülőgépen, elfogadott módszerrel végzett vizsgálatok adataiból kell meghatározni. Ha 

K3-ra nézve nincsenek repülési teszt vizsgálati adatok, akkor a hatóság belátása szerint K3 = 17 érték használható. 

6. AZ ADATOK JELENTÉSE A HATÓSÁG FELÉ ÉS AZ EREDMÉNYEK ÉRVÉNYESSÉGE 

6.1. Az adatok jelentése 

6.1.1. A mért és a korrigált hangnyomásszinteket kell jelenteni, amelyeket a jelen Függelék 4. pontjában előírtaknak megfelelő 

berendezésekkel határoztak meg. 

6.1.2. A repülőgépek minden akusztikai teljesítményének mérésére és elemzésére, valamint a meteorológiai adatok mérésére és elemzésére 

alkalmazott berendezések típusát is jelenteni kell. 

6.1.3. Jelenteni kell a következő légköri, környezeti adatokat, amelyeket a jelen Függelék 2. pontjában előírt megfigyelési pontokon az egyes 

vizsgálatokat közvetlenül megelőzően, azok után, vagy a vizsgálatok közben mértek: 

(a) a levegő hőmérséklet és relatív páratartalom; 

(b) szél sebességek és a szél irányai; és 

(c) légköri nyomás. 
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6.1.4. Jelenteni kell a helyi topográfiai, talajfelszíni jellegzetességeire és egyéb eseményekre vonatkozó észrevételeket is, amelyek a 

hangrögzítést esetleg befolyásolhatják. 

6.1.5. A repülőgépre vonatkozóan az alábbi információkat kell jelenteni: 

(a) A repülőgép, a motor(ok) és légcsavar(ok) típus-, modell- és sorozatszáma; 

(b) Bármilyen átalakítás vagy nem szabványos készülék, amely befolyásolhatja a repülőgép zaj jellemzőit; 

(c) Engedélyezett maximális felszálló tömeg; 

(d) Minden átrepülésre, az átrepülés magasságában mért, levegőhöz viszonyított sebesség és levegő hőmérséklet, megfelelően kalibrált 

műszerekkel mérve; 

(e) Minden átrepülésre, a hajtómű teljesítményére vonatkozó adatok, mint a szívótér nyomása, a tolóerő, a légcsavar percenkénti 

fordulatszáma, vagy egyéb lényeges paraméterek, megfelelően kalibrált műszerekkel meghatározva; 

(f) A repülőgép magassága a mérési pont felett; és 

(g) A gyártó megfelelő adatai a referencia feltételekre vonatkozóan a fenti (d), (e) és (f) pontokkal kapcsolatban. 

6.2. Az eredmények érvényessége 
6.2.1. A mérési pont fölött legalább hatszor kell átrepülni. A vizsgálat eredményeképpen egy átlagos zajszint (LAmax) értéket és ennek 90 

százalékos megbízhatósági intervallumát kell megadni, amelyeket a mérőpont felett végzett összes érvényes átrepülés során akusztikailag mért, 

majd korrigált eredményekből számtani átlagolással kell képezni. 

6.2.2. A mintavételek száma legyen elégséges ahhoz, hogy a statisztikai úton megállapított 90 százalékos megbízhatósági intervallum 1,5 

dB(A) értéknél ne legyen nagyobb. Az átlagolásból egyetlen vizsgálati eredményt sem szabad kihagyni, hacsak a hatóság másképp nem 

rendelkezik. 
  



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 233. szám

 
39731

2. MELLÉKLET „C” FÜGGELÉKE 

ZAJÉRTÉKELÉSI MÓDSZER 2730 kg-NÁL NEM NAGYOBB ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS FELSZÁLLÓ TÖMEGŰ 
HELIKOPTEREK ZAJMINŐSÍTÉSÉHEZ  

(ICAO 16. 1. kötet 11. fejezet, JAR-36 E. Alrész) 

1. BEVEZETŐ RÉSZ 

1.1. Ez a zajértékelési módszer a következőket tartalmazza: 

(a) A zajminősítés vizsgálati és mérési feltételeit; 

(b) A mért zaj-adatokból meghatározható zajexpozíciós szint definícióját; 

(c) A helikopter földön észlelt zajának mérését; 

(d) A repülésvizsgálati eredmények pontosítását; és 

(e) Az adatok jelentését a hatóság felé. 

1.2. A módszerben adott utasítások és eljárások célja a különböző típusú helikopterekkel különféle földrajzi helyeken végzett vizsgálatok 

végrehajtásának egységességét biztosítani. Ez a módszer csak azokra a helikopterekre alkalmazható, amelyek megfelelnek a 2. Melléklet IV. 

fejezete alkalmazhatósági feltételeinek. 

2. A ZAJMINŐSÍTÉS VIZSGÁLATI ÉS MÉRÉSI FELTÉTELEI 

2.1. Általános rész 

Ez a szakasz írja elő azokat a körülményeket, amelyek mellett a zajminősítési vizsgálatokat el kell végezni, valamint az alkalmazandó 

meteorológiai feltételeket és a repülési pálya mérési módszereit. 
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2.2. Vizsgálati környezet 

2.2.1. A levegőben haladó helikopter zajának méréséhez olyan helyet kell kiválasztani, amely körül a terep viszonylag lapos és nincs a 

terepnek olyan túlzott hangelnyelő tulajdonsága, mint amit a sűrű, tömörödött vagy hosszú fű, bokrok vagy erdős területek okoznak. Nem 

lehetnek a helikopter hangterét jelentősen befolyásoló akadályok a mikrofon alatt vertikálisan kijelölt pont feletti kúpos térrészben, amelyet a 

kijelölt pontra állított, a földfelszínre merőleges tengelyű, 80°-os csúcs-félszögű kúp határoz meg. 

[Megjegyzés: a vizsgálatokat végző személyek maguk is képezhetnek ilyen akadályt.] 

2.2.2. A vizsgálatokat a következő légköri feltételek mellett kell végezni: 

(a) csapadékmentes idő; 

(b) relatív páratartalom nem magasabb 95 százaléknál és nem kevesebb 20 százaléknál, és a környezeti hőmérséklet a földfelszín felett 10 

méterrel mérve 35 °C-nál nem magasabb és 2 C-nál nem alacsonyabb (ha a mérési hely valamely repülőtéri hőmérőhöz 2000 méternél közelebb 

van, akkor a repülőtér jelentett hőmérséklete is használható). Kerülni kell a 8 kHz egyharmad oktávsáv tartományban 10 dB/100 m-nél nagyobb 

hangelnyelési tényezőt okozó hőmérsékleti és páratartalom kombinációkat. A hőmérséklet és páratartalom függvényében megadott hangelnyelési 

tényezők az A. Függelék 7. pontjában vagy a SEA ARP 866A pontjában kerültek meghatározásra; 

(c) a jelentett szélsebesség nem több 19 km/h-nál (10 csomó) és a repülési pályához képest jobb oldalról érkező szélsebesség-összetevő 9 

km/h-nál (5 csomó) nem nagyobb a talajszint felett 1,2 m magasságban. 

(d) nem lehet semmilyen rendszertelen meteorológiai feltétel ami jelentősen befolyásolná a helikopter zajszintjét, amikor a hatóság által 

kijelölt mérési pontokban a zajt rögzítik. 

2.3. Repülési pálya mérések 

2.3.1. A helikopternek a repülési pálya referenciaponthoz viszonyított helyzetét a szokványos fedélzeti műszerektől eltérő, a hatóság által 

jóváhagyott független módszerrel kell megállapítani, mint például radar célkövetés, teodolitos háromszögelés vagy fénykép-méretarányosítás 

módszerével. 
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2.3.2. A helikopter helyzetét elégséges távolságon keresztül kell mérni, hogy elegendő adat legyen biztosítható arról az időszakról, amelyben a 

zaj a maximális dB(A) értékétől számított 10 dB(A)-n belül található. 

2.3.3. A jelen Függelék 5. pontjára való hivatkozással a helyzet és teljesítmény adatokat az előírtak szerint pontosítani, és a jóváhagyott 

mintavételezési sűrűséggel rögzíteni kell. A mérő felszerelést a hatóságnak jóvá kell hagynia. 

3. A ZAJ MÉRTÉKEGYSÉG MEGHATÁROZÁSA 

3.1. Az LAE zajesemény-szint értékét decibelben, szintekben kell kifejezni, amely a (PA) A-súlyozott hangnyomásszint négyzetének idő 

szerinti integrálja egy adott időtartamon, vagy egy esemény időtartamán keresztül, 20 mikropascal szabvány hangnyomás (P0) négyzetéhez, és 

egy másodperc tartamú referencia időtartamhoz viszonyítva. 

3.2. Ezt az egységet az alábbi képlet határozza meg: 

 
ahol T0 - az egy másodperces referencia integrálási idő és (t2 - t1) az integrálási időtartam. 

3.3. A fenti integrál a következőképp is kifejezhető: 

 
ahol LA(t) - az A-súlyozott hangnyomásszint változása az időben. 
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3.4. A (t2 - t1) integrálási idő a gyakorlatban nem lehet kisebb annál az időtartamnál, amely során az LA(t) először lép be a maximális 

értékétől számított 10 dB(A) tartományba és amikor utoljára csökken a maximális értékétől számított 10 dB (A) érték alá. 

3.5. A SEL a következő kifejezéssel adható meg: 
LAE = LAmax + ΔA 

ahol ΔA az időtartam engedmény, amelyet a 

ΔA = 10 log τ képlettel kell számítani, 
ahol τ = (t2 - t1)/2 

Az LAmax értéke az A-súlyozású hangnyomás maximális szintjeként van decibelben meghatározva [lassú (Slow) integrálási állandóval], a 

P0 referencia hangnyomás négyzetére vonatkoztatva. 

4. A HELIKOPTER FÖLDÖN ÉSZLELT ZAJÁNAK MÉRÉSE 

4.1. Általános rész 

4.1.1. A hatóságnak minden mérőműszert jóvá kell hagynia. 

4.1.2. A zajértékelési célokra használt hangnyomásszint adatokat az alábbi 4.2. pontban megadott előírásoknak megfelelő akusztikai 

felszereléssel és mérési eljárással kell megállapítani. 

4.2. Mérőrendszer 

Az akusztikai mérőrendszer a következőkkel egyenértékű, jóváhagyott berendezésekből áll: 

(a) A mérő és elemző rendszer 4.3. pontban megadott pontossági követelményeihez illeszkedő frekvenciaválasszal rendelkező 

mikrofonrendszer; 

(b) Háromlábú vagy hasonló rendszerű mikrofonállvány, illetve felerősítés, amely a mért hanggal való interferenciát minimálissá teszi; 

(c) A 4.3. pontban ismertetett átviteli és pontossági követelményeknek megfelelő frekvenciaátviteli és dinamikai tartománnyal rendelkező 

rögzítő és visszajátszó berendezés; 
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(d) Ismert hangnyomásszint szinusz hullámát, vagy szélessávú zaját használó akusztikai kalibráló eszköz. A szélessávú zaj kalibrátor 

használata esetén a kalibráló jelet túlvezérlés nélküli jelszinten az átlagos jelszint és a maximális jelszint négyzetes átlagának (rms) megadásával 

kell leírni. 

4.3. Érzékelő, felvevő és visszajátszó berendezések 

4.3.1. A hatóság jóváhagyásával, a helikopter által keltett zajok, későbbi értékelés céljára rögzíthetők mágnesszalagos rögzítővel. 

Alternatívaképp, az A-súlyozott hangnyomás időfüggvénye, „lassú” reagálásra állított grafikus szintíróval is rögzíthető, amelyből a SEL érték 

meghatározható vagy a SEL közvetlenül meghatározható egy integráló hangszintmérővel, amely teljesíti az IEC 804 számú Kiadványban a 

„lassú” reagálásra beállított 1 osztálypontosságú műszerre vonatkozó előírásokat. 

4.3.2. A rendszer teljes egészének karakterisztikái egyezzenek meg a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) 651-es 

számú31kiadványának azon szakaszainak ajánlásaival, amelyek a mikrofon, erősítő és kijelző műszer karakterisztikával foglalkozik. Az IEC 

kiadvány 651 számú „Hangszintmérők” című szövege és műszaki jellemzői hivatkozás formájában a jelen Függelékbe befoglalva szerepelnek, és 

ezért ennek részét képezik. 

4.3.3. Ha a hatóság mágnesszalagos rögzítést ír elő, akkor a mágnesszalagos rögzítőnek az IEC 56132 Ajánlást kell teljesítenie. 

4.3.4. A teljes rendszer átvitele, a 45-11500 Hz frekvencia tartományban állandó amplitúdójú, az érzékelő síkjára merőleges irányból érkező 

szinusz hullám esetében az IEC 651 sz. kiadvány az 1. osztálypontosságú műszerekre a IV. táblázatban és az V. táblázatban előírt tűréshatárokon 

belül legyen. 

4.3.5. A mérőrendszer teljes érzékenységét a vizsgálat előtt, valamint a vizsgálat alatt meghatározott időközönként ellenőrizni kell egy ismert 

hangnyomásszintet ismert frekvencián előállító akusztikus kalibrátor igénybevételével. 

[Megjegyzés: e célra általában pisztonfont használnak, amely névelegesen 124 dB-en és 250 Hz-en működik.] 

4.3.6. A helikopter zajmérés alatt ajánlatos a mikrofonnal együtt szélárnyékoló használata. Ennek jellemzői olyanok legyenek, hogy amikor 

használják, a teljes rendszer, beleértve a szélárnyékolót is, teljesítse a fenti előírásokat. Ismerni kell az általa az akusztikai kalibrátor frekvencián 

okozott beviteli veszteséget is, és azt bele kell foglalni a mérés elemzéséhez biztosítandó akusztikai referencia szintbe. 
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4.4. Zajmérési eljárások 

4.4.1. A mikrofonnak nyomásérzékeny típusúnak kell lennie és kivitelének biztosítania kell a közel egységes beesési szög választ. 

4.4.2. A mikrofont úgy kell felszerelni, hogy az érzékelő elem közepe 1,2 m magasságban legyen a helyi terep felett, és beesési szöge 

érintőleges irányba legyen beállítva, azaz az érzékelő elemnek alapvetően abban a síkban kell elhelyezkednie, amit a helikopter névleges repülési 

pályája és a mérőállomás alkot. A mikrofon felfüggesztési megoldása olyan legyen, hogy a tartóelemek a lehető legkisebbre csökkentsék a 

mérendő hang és a tartóelemek által okozott szekundér hangok interferenciáját. 

4.4.3. Ha a zaj jelet mágnesszalagon rögzítik, akkor a villamos rendszer frekvenciaválaszát minden vizsgálatsorozat alkalmával meg kell 

határozni, rózsaszín, vagy ál-véletlen zaj felhasználásával. A villamos rendszer frekvenciaválasza a vizsgálat során használt skála végkitérésétől 

10 dB értékkel kisebb tartományon belül legyen. A zaj generátor kimenete akkreditált kalibráló laboratórium által a vizsgálatsorozatot megelőző 

6 hónapon belül legyen ellenőrizve; az egyes egyharmad oktávsávok relatív kimenetében, a megengedett eltérések 0,2 dB-nél nem lehetnek 

nagyobbak. Kielégítő számú meghatározást kell elvégezni annak érdekében, hogy a rendszer teljes kalibrálása minden vizsgálatra ismert legyen, 

4.4.4. Ha a mérőláncban mágnesszalagos analóg adatrögzítő egység is van, minden egyes mágnesszalag tekercs eleje és vége 30 másodperces 

tartamban tartalmazzon villamos kalibráló jelet erre a célra. Ezen kívül a szalagon rögzített jelekből nyert adatok csak akkor fogadhatók el 

megbízható adatként, ha a 10 kHz-es és az egyharmad oktávsávban szűrt jelek szintjeit páronként összehasonlítva a szintkülönbségek rendre 

kisebbek mint 0,75 dB. 

4.4.5. A környezeti zajt, beleértve az akusztikai háttérzajt és a mérőrendszer elektromos zaját is, meg kell határozni és rögzíteni kell a vizsgálat 

helyszínén, a rendszer erősítését olyan szintre állítva, mint amelyet a helikopter zajméréséhez fognak használni. Ha a helikopter által okozott 

hangnyomásszint csúcsértéke nem haladja meg a háttérzaj hangnyomásszintjét legalább 15 dB(A)-val, akkor az átrepüléseket egy jóváhagyott 

alacsonyabb magasságon lehet végrehajtani, és az eredményeket egy elfogadott módszerrel a referenciamérési pontra vonatkoztatva lehet 

pontosítani. 
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5. A VIZSGÁLATI ADATOK PONTOSÍTÁSA 

5.1. Amikor a zajvizsgálat feltételei különböznek a referenciafeltételektől, megfelelő pontosításokat kell a mért zaj adataival végezni ebben a 

bekezdésben megadott módszerekkel. 

5.2. Korrekciók és pontosítások 

5.2.1. A pontosításokat elegendő a helikopter vizsgált repülési pályája és a referenciarepülési pálya közötti eltérés miatt a gömb szerinti 

hangterjedésben tapasztalható eltérések hatásaira korlátozni. Nem szükséges pontosítást végezni sem a vizsgálati illetve a referencia-

meteorológiai körülmények között mutatkozó légköri hangterjedési különbségekre, sem pedig a helikopter vizsgálati illetve referencia földfeletti 

sebessége közötti különbségekre nézve. 

5.2.2. A gömb szerinti hangterjedés pontosítása a következők szerint becsülhető: 

Δ = 12,5 log (H/150) dB 

ahol a H a vizsgált helikopter magassága, amikor közvetlenül a zajmérő pont felett halad át. 

6. AZ ADATOK JELENTÉSE A HATÓSÁG FELÉ ÉS AZ EREDMÉNYEK ÉRVÉNYESSÉGE 

6.1. Az adatok jelentése 

6.1.1. A mért és a korrigált hangnyomásszinteket kell jelenteni, amelyeket a jelen Függelék 4. pontjában előírtaknak megfelelő 

berendezésekkel határoztak meg. 

6.1.2. A helikopterek minden akusztikai teljesítményének mérésére és elemzésére, valamint a meteorológiai adatok mérésére és elemzésére 

alkalmazott berendezések típusát is jelenteni kell. 

6.1.3. Jelenteni kell a következő légköri, környezeti adatokat, amelyeket a jelen Függelék 2. pontjában előírt megfigyelési pontokon az egyes 

vizsgálatokat közvetlenül megelőzően, azok után, vagy a vizsgálatok közben mértek: 

(a) a levegő hőmérséklet és relatív páratartalom; 



39738 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 233. szám
 

(b) szél sebességek és a szél irányai; és 

(c) légköri nyomás. 

6.1.4. Jelenteni kell a helyi topográfiai, talajfelszíni jellegzetességeire és egyéb eseményekre vonatkozó észrevételeket is, amelyek a 

hangrögzítést esetleg befolyásolhatják. 

6.1.5. A helikopterre vonatkozóan az alábbi információkat kell jelenteni: 

(a) a helikopter, a motor(ok) és forgószárny(ak) típus-, modell- és sorozatszáma; 

(b) bármilyen átalakítás vagy nem szabványos készülék, amely befolyásolhatja a helikopter zaj jellemzőit; 

(c) engedélyezett maximális felszálló és leszálló tömeg; 

(d) mindegyik átrepülésre a kijelzett, levegőhöz viszonyított sebességet km/h-ban (csomóban), és a forgószárny fordulatszámát ford/percben; 

(e) mindegyik átrepülésre a hajtómű teljesítmény paramétereket; és 

(f) mindegyik átrepülésre a helikopter magasságát a talaj felett. 

6.2. A zajvizsgálat referencia körülményeinek jelentése 

A helikopter helyzet- és teljesítmény adatait, valamint zajmérési eredményeket a 2. Melléklet V.4. fejezetében megadott zajminősítés 

referencia feltételeire kell korrigálni. Ezeket a körülményeket, beleértve a referencia paramétereket, az eljárásokat és a konfigurációkat is 

jelenteni kell. 

6.3. Az eredmények érvényessége 

6.2.1. A mérési pontot legalább hatszor kell átrepülni. A vizsgálat eredményeképpen egy átlagos SEL értéket és ennek 90 százalékos 

megbízhatósági intervallumát kell megadni, amelyeket a mérőpont felett végzett összes érvényes átrepülés során akusztikailag mért, majd 

korrigált eredményekből számtani átlagolással kell képezni. 

6.2.2. A mintavételek száma legyen elégséges ahhoz, hogy a statisztikai úton megállapított 90 százalékos megbízhatósági intervallum ±1,5 

dB(A) értéknél ne legyen nagyobb. Az átlagolásból egyetlen vizsgálati eredményt sem szabad kihagyni, hacsak a hatóság másképp nem 

rendelkezik. 
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[Megjegyzés: a 90 százalékos megbízhatósági intervallum kiszámításának a módszere a 4. mellékletben található.] 

2. MELLÉKLET „D” FÜGGELÉKE 

ZAJÉRTÉKELÉSI MÓDSZER A 450 KG-NÁL KISEBB FELSZÁLLÓ TÖMEGŰ EGY- ÉS KÉTÜLÉSES KÖNNYŰ MOTOROS 
LÉGIJÁRMŰVEK ZAJMINŐSÍTÉSÉHEZ 

1. BEVEZETŐ RÉSZ 

1.1. Ez a zajértékelési módszer a következőket tartalmazza: 

(a) a zaj minősítés vizsgálati és mérési feltételeit; 

(b) a mért zajadatokból meghatározható zajszint definícióját; 

(c) a repülésvizsgálati eredmények pontosítását; és 

(d) az adatok jelentését a hatóság felé. 

1.2. A módszerben adott utasítások és eljárások célja a különböző típusú helikopterekkel különféle földrajzi helyeken végzett vizsgálatok 

végrehajtásának egységességét biztosítani. Ez a módszer csak azokra a helikopterekre alkalmazható, amelyek megfelelnek a 2. Melléklet VI. 

fejezete alkalmazhatósági feltételeinek. 

2. A ZAJMINŐSÍTÉS VIZSGÁLATI ÉS MÉRÉSI FELTÉTELEI 

2.1. Általános rész 

Ez a szakasz írja elő azokat a körülményeket, amelyek mellett a zajminősítési vizsgálatokat el kell végezni, valamint az alkalmazandó 

meteorológiai feltételeket és a repülési pálya mérési módszereit. 
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2.2. Vizsgálati környezet 

2.2.1. A vizsgálat helyszíne viszonylag sík terep legyen, ahol a növénytakaró nem befolyásolja túlzott mértékben a talaj hangelnyelő 

képességét. A mérési pont R = 100 m-es körzetében ne legyen 15 cm-nél magasabb növésű növényzet, szabad vízfelszín, sem pedig 

zajárnyékoló, vagy zajt visszaverő épített műtárgy, épület, tereptárgy, stb. A mérési pont R = 10 m-es körzetében ne legyenek a talaj felszínén 

kisebb gödrök, vagy kiemelkedő kövek, buckák, stb. sem. A mérési pont függőleges tengelye körül 750-os fél kúpszögű kúpfelületen belül a 

légtérben ne legyen semmilyen növényzet, tárgy, vagy zajterjedést befolyásoló egyéb akadály. 

2.2.2. A vizsgálatokat a következő légköri, környezeti feltételek mellett kell végezni: 

a) csapadékmentes idő, 

b) a levegő hőmérséklete és relatív páratartalma a talajfelszín fölött 1,2 m magasságban mérve az F-D-1. ábrán megadott tartományon belül 

essék, 

c) a talaj fölött 1,2 m magasságban mért szélsebesség semmilyen irányban sem haladhatja meg a 19 km/h értéket, a repülés irányára merőleges 

szélsebesség pedig ne legyen nagyobb, mint 9 km/óra. A fenti szélsebesség értékek fél perces adagolási időre vonatkoztatott szélsebességek. 

d) a talaj fölötti 400 m magasságig ne legyen hőmérsékleti inverzió, vagy bármilyen olyan rendellenes légmozgás, ami a zajmérési 

eredményeket lényegesen befolyásolná 

e) a mérés helyszínén ne legyen fagyott, vagy hófoltokkal, hótakaróval borított talaj. 
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F-D-1. ábra Környezeti határfeltételek 

2.3. Repülési pálya mérések 

2.3.1. A vizsgálat kezdetekor a helyszínen ki kell jelölni a vízszintes átrepülések irányát. Ennek érdekében a mérési pont környezetében a talaj 

fölött 1,2 m magasságban meg kell mérni a fő szélirányt. A vízszintes átrepülések irányát a mérési ponton átmenő, és a fő széliránnyal 

párhuzamos egyenes mentén kell kitűzni. Ezt az egyenest az F-D-2. ábrán látható terep-jelzésekkel kell ellátni a pilóta számára. A terep-jelzések 

célszerűen a terepre helyezett 30 x 120 cm felületű, fehér lapok legyenek. 
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F-D-2. ábra Tájékozódást segítő földi jelzések a vízszintes átrepülés irányában 

2.3.2. Minden átrepülés alkalmával mérni kell a légijármű magasságát. A magasságméréshez a gép fedélzeti műszereitől független műszert 

kell használni. A magasságmérés történhet a földről (radar, lézer, teodolit, fotó, infrahang, stb. -műszer segítségével), vagy történhet a gépen 

elhelyezett ún. barográf felhasználásával. A magasságméréshez felhasznált műszer, vagy módszer mérési pontossága 5%-on belül legyen. 

2.3.3. Miközben a légijármű áthalad az 1. ábra szerinti (A,M,B) pontok fölött, eközben legalább 3 magasság-leolvasást kell végezni a 
műszeren, és a leolvasások átlagát kell elfogadni a mért átrepülési magasságnak. (Há) A legnagyobb és a legkisebb magasság-leolvasás aránya 

egy átrepülés során nem lehet nagyobb, mint 1,2. Ellenkező esetben az átrepülés érvénytelen. 
2.3.4. A mért átrepülési magasság (Há) feleljen meg a 2. Melléklet VI. fejezet 5.6. pontjában megadott magassági tűréseknek, ellenkező 

esetben az átrepülés érvénytelen. 

2.3.5. A légijármű felszálló tömege a vizsgálat során ±5% pontossággal azonos legyen a maximális engedélyezett felszálló tömeggel. A 

szükséges tömeg beállításához megfelelő tömegű ballaszt alkalmazható, amivel a vizsgálatok során csökkenő üzemanyag mennyiségét is 

korrigálni lehet. 
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2.3.6. A légijárműnek egyenes vonalban kell átrepülni az 1. ábrán bejelölt tengelyvonal fölött. A gép az „M” mérési pont előtt és után legalább 

400 m hosszban már azonos magasságban repüljön. Az átrepüléseket felváltva szélirányban, és széllel szemben kell végrehajtani. A motor 

teljesítménye és a légijármű sebessége az 1. ábra szerinti „A” és „B” pontok között feleljen meg a 2. Melléklet VI. fejezetének 4.2. pontjában 

leírtaknak. 

2.3.7. A légijármű helyzetét elegendő távolságon keresztül mérni kell ahhoz, hogy kellő számú adat álljon rendelkezésre arról az időszakról, 

amelyben a zaj a maximális dB(A) értéktől számított 10 dB(A)-n belül található. 

2.3.8. Minden átrepülés alkalmával mérni kell a légijármű motorjának fordulatszámát. A fordulatszám mérést a gép fedélzeti műszereitől 

független műszerrel kell mérni. A műszer leolvasási pontossága ±2%-on belül legyen. 

A fordulatszám mérőműszer leolvasását a pilótától független személy végezheti, aki vagy fent tartózkodik a gépen, vagy pedig távvezérléses 

üzemmódban lent a földön olvassa le a fordulatszámmérőt. A fordulatszám mérőműszer kimenetére digitális jeltároló is csatlakoztatható, földről 

indítható mintavételezéssel. Ilyen esetekben legalább 0,5 s-onként kell mintát venni a fordulatszámról. 

Miközben a légijármű áthalad az 1. ábra szerinti (A, M, B) pontok fölött, eközben legalább 3 fordulatszám-leolvasást kell végezni a műszeren, 
és a leolvasások átlagát kell elfogadni a mért átrepülési fordulatszámnak. (Ná) A legnagyobb és a legkisebb fordulatszám-leolvasás aránya egy 

átrepülés során nem lehet nagyobb, mint 1,2. Ellenkező esetben az átrepülés érvénytelen. 

2.3.9. Egy átrepülés során nyert eredmények akkor vehetők figyelembe a számításokban, ha a mért átrepülési fordulatszámra teljesül a 

következő feltétel: 
0,7 x NNE ≤ Ná ≤ NNE; 

ahol NNE a megengedett legnagyobb utazósebességhez tartozó motorfordulatszám, és Ná a 2.3.8. pont szerinti átrepülési fordulatszám. 

2.3.10. A vizsgálati eljárásoknak a referencia feltételektől való eltérései esetén a jelen Függelék 5. pontja szerint korrigálni kell a mérési 

eredményeket. A mérőfelszerelést és az alkalmazott eljárásokat a hatóságnak jóvá kell hagynia. 
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3. Zajmértékegység meghatározása 

Az LAmax értéke az A-súlyozású hangnyomás maximális szintje decibelben kifejezve [lassú (Slow) integrálási állandóval, 20 mikropascal 

(μPa) szabvány referencia hangnyomás négyzetére vonatkoztatva (P0)]. 

4. AZ ULTRAKÖNNYŰ LÉGIJÁRMŰVEK ZAJÁNAK MÉRÉSE 

4.1. Általános rész 

4.1.1. A hatóságnak minden mérőműszert jóvá kell hagynia. 

4.1.2. A zajértékelési célokra használt hangnyomásszint adatokat az alábbi 4.2. pontban megadott előírásoknak megfelelő akusztikai 

felszereléssel és mérési eljárással kell megállapítani. 

4.2. Mérőrendszer 

4.2.1. A zajmérő műszereket az MSZ ISO 1996-1:1995 szabvány szerint kell megválasztani. A zajmérő műszer, illetve az összetett 

mérőrendszer pontossága feleljen meg az IEC 651 szerinti 1. pontossági osztálynak is. A mérőműszer legyen alkalmas az egyenértékű, „A”-

súlyozott hangnyomásszint folyamatos mérésére, „S” (slow) integrálási üzemmódban, a 40 Hz-12,5 kHz frekvenciatartományban. 

4.2.2. A mérésekhez 1/2’’ (12,7 mm) átmérőjű kondenzátormikrofont kell használni. 

4.2.3. A mikrofont egy Ø 400 mm átmérőjű, 2,5-4 mm vastag, fehérre mázolt fém körlap fölé kell erősíteni. A mikrofon tengelye legyen 

sugárirányú és párhuzamos a körlap felső síkjával, attól 8 mm magasan. A mikrofon membrán felülete a körlap középpontja felé nézzen, és attól 

150 mm távolságra legyen. A mikrofonra a gyártó által készített, és megfelelően megfaragott szélvédő szivacsot kell helyezni. A körlapra 

erősített mikrofont úgy kell elhelyezni a talajon, vízszintes felületen, az „M” mérőponton, hogy a mikrofon tengelye merőleges legyen az 

átrepülések irányára (lásd az F-D-3. ábrát). A körlap sík talajfelületre kerüljön, nem lehet alatta gödör, üreg. 
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F-D-3. ábra Mikrofon elhelyezése 400 mm átmérőjű fémlapon 

4.2.4. Minden egyes átrepülés során az átrepüléshez tartozó teljes zaj-eseményt regisztrálni kell. Az eredmények regisztrálása 

mérőmagnetofonnal, szintíróval, vagy digitális jeltároló berendezéssel történhet. Digitális jeltároló berendezés használata esetén a mért súlyozott 

egyenértékű „A”-hangnyomásszintet legalább 0,5 s, vagy annál sűrűbb időközönként kell regisztrálni. 

4.2.5. A teljes mérőberendezést a mérés kezdetekor és végén hiteles zajforrás segítségével kalibrálni kell. Erre a célra alkalmasak pl. a 

mikrofon gyártója által gyártott, és hitelesített pistonfonok. A kalibrálás eredményét a regisztráló berendezésen is rögzíteni kell. 

4.2.6.33 A légijárművek zaj-minősítéséhez felhasznált mérőműszerek közül a mikrofont, az integráló zajszintmérő egységet és a kalibráló 

pistonfont a vonatkozó rendeletekben előírt időközönként a mérésügyi hatósággal hitelesíttetni kell.34 
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4.2.7. A légijármű elhaladása során a teljes zaj-eseményt regisztrálni kell mindaddig, ameddig a gép a mérőpont előtt és után kb. 400 m-re 
tartózkodik. A kiértékelés során minden regisztrátumból ki kell keresni az átrepülés során mért LAmax maximális zajszintet. A méréseket a 

műszer „S” integrálási időállandójával kell végezni. 
A regisztrátumokat olyan módon kell eltárolni, hogy az egyes átrepülésekhez tartozó LAmax értékek utólag, a mérések befejezése után is 

ellenőrizhetők legyenek. A vizsgálat során fölvett regisztrátumokat mindaddig el kell tárolni, ameddig a vizsgált légijármű meg nem kapta a 

zajbizonyítványát. 

4.2.8. Az egyes átrepülések között mérni kell időnként a háttérzajt is. Ezt ugyanabban a mérőerősítő állásban kell mérni, mint az átrepülések 

zaját. Abban az esetben, ha az átrepülés maximális zajszintje és a háttérzaj közötti különbség 10 dB-nél kisebb, akkor a mérés nem megfelelő. 

Ilyen esetben a légijárművel alacsonyabban kell átrepülni a mérési pont fölött, vagy pedig csendesebb környezetet kell keresni a mérések 

elvégzésére. 

5. A VIZSGÁLATI ADATOK PONTOSÍTÁSA 

5.1. Amikor a zaj-vizsgálat feltételei különböznek a referencia feltételektől, megfelelő pontosításokat kell a mért zaj adataival végezni ebben a 

bekezdésben megadott módszerekkel. 

5.2. Korrekciók és pontosítások 

5.2.1. A pontosításokat a légijármű vizsgálati repülési magassága és átrepülési motor-fordulatszáma, valamint és a referenciafeltételek közötti 

eltérések hatásaira korlátozni. Nem szükséges pontosítást végezni a vizsgálati, illetve a referencia-meteorológiai körülmények között mutatkozó 

légköri hangterjedési különbségekre. 

5.2.2. Az egyes átrepülések során mért maximális zajszinteket az alábbi képlet segítségével kell korrigálni a referenciamérési körülményekre. 

A korrigálás eredményeként nyerjük az un. vonatkoztatási zajszintet: 
(LAmax)REF = (LAmax)TESZT + Δ(H) + Δ(N); 

ahol (LAmax)REF - a referencia feltételeknek megfelelő vonatkoztatási zajszint, 
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(LAmax)TESZT - az átrepülés során mért maximális átrepülési zajszint, 

Δ (H) - a magasság miatti korrekció az 5.3. fejezet szerint, 

Δ (N) - a motor-fordulatszám miatti korrekció az 5.4. fejezet szerint. 

5.3. Magasság miatti korrekció 

Abban az esetben, ha a levegő hőmérséklete és páratartalma az F-D-4. ábrán bejelölt tartományon belül esik (a mérőpont feletti 1,2 m 

magasságban mérve), akkor a magasság miatti korrekció: 
Δ(H) = 23 x log (Há/Href) 

egyébként pedig: 
Δ(H) = 20 x log(Há/Href); 

ahol Há - a mért átrepülési magasság 2.3. fejezet szerint meghatározott értéke, 

Href - 150 m (referencia magasság) 
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F-D-4. ábra Magasság miatti korrekció tartománya 

5.4. Motorfordulatszám miatti korrekció 

5.4.1. A motorfordulatszáma miatti korrekció értéke: 
Δ(N) = K x log(Ná/NNE); 

ahol Ná - a mért átrepülési fordulatszám 2.3. fejezet szerint meghatározott értéke, 

NNE - a megengedett legnagyobb utazósebességhez tartozó motorfordulatszám, 

K - az 5.4.2., vagy az 5.4.3. pont megállapítandó korrekciós tényező. 
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5.4.2. A K korrekciós tényező értéke negatív szám, amelyet helyszíni méréssel kell meghatározni, az adott géptípusra és légcsavarra 

vonatkozóan. Ennek során azonos irányban és azonos magasságban átrepüléseket kell végrehajtani különböző motorfordulatszámmal, de azonos, 

maximális felszálló tömeggel. A kísérlet során minden átrepülés esetére el kell végezni a 4.2. fejezet szerinti magasság miatti korrekciót, majd az 

így kapott, korrigált maximális zajszinteket a fordulatszám logaritmusának függvényében ábrázolva K értéke meghatározható. 

5.4.3. A vizsgálatot kérelmező kezdeményezheti a K tényező megállapítását célzó helyszíni kísérlet elhagyását. Ha a hatóság ehhez hozzájárul, 

úgy K = -150 értéket kell alkalmazni. 

6. AZ ADATOK JELENTÉSE A HATÓSÁG FELÉ ÉS AZ EREDMÉNYEK ÉRVÉNYESSÉGE 

6.1. Az adatok jelentése 

6.1.1. A mért és a korrigált hangnyomásszinteket kell jelenteni, amelyeket a jelen Függelék 4. pontjában előírtaknak megfelelő 

berendezésekkel határoztak meg. 

6.1.2. A vizsgált légijármű zajának mérésére és elemzésére, valamint a meteorológiai adatok mérésére és elemzésére alkalmazott berendezések 

típusát is jelenteni kell. 

6.1.3. Jelenteni kell a mérési napon, a mérési pont környezetében, a terep fölött 1,2 m magasságban a mérés kezdetétől végéig, folyamatosan 

regisztrált, illetve legalább félóránként, vagy az egyedi átrepülések alkalmával mért alábbi légköri, környezeti adatokat: 

a) levegő hőmérséklet, b) relatív páratartalom, c) 30 másodperces adagolási idővel mért szélsebesség (félóránként leolvasott maximum, 

minimum, átlag) d) szélirány (félóránként leolvasott átlagos irány). 

6.1.4. Jelenteni kell a helyi topográfiai, talajfelszíni jellegzetességeire és egyéb eseményekre vonatkozó észrevételeket is, amelyek a 

hangrögzítést esetleg befolyásolhatják. 

6.1.5. A vizsgált légijárműre vonatkozóan a következő információkat kell megadni: 

a) a légijárművet gyártó cég neve, a vizsgált légijármű gyári száma, lajstromjele. 

b) a vizsgált légijármű típusának azonosítására szolgáló gyári számjelek 
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c) az ülések száma 

d) a zaj szempontú minősítés során figyelembe vett maximális felszálló tömeg. 

e) a motor megnevezése, típusa, azonosító száma, elhelyezkedése. 

f) a légcsavar megnevezése, típusa, azonosító jele, elhelyezése, méretei. 

g) a kipufogó berendezés (hangtompító) típusa, elhelyezkedése 
h) a megengedett legnagyobb utazósebesség (a levegő sebességéhez viszonyítva, VNE) 

i) megengedett legnagyobb utazósebességhez tartozó motorfordulatszám; NNE 

j) fordulatszám-áttétel a motor és a légcsavar között 

k) minden olyan egyedi szerkezeti kialakítás, ami a légijármű által kibocsátott zajszintet esetleg befolyásolhatja 

l) minden érvényes átrepülésre nézve a teljes mért „A”-hangnyomásszint regisztrátumot, 

m) az átrepülés közben mért magassági adatokat, 

n) átrepülés közben mért fordulatszám adatokat. 

6.2. Az eredmények érvényessége 

6.2.1. Minden érvényes átrepülésnek ki kell számítani a vonatkoztatási zajszintjét az 5.2. szakasz szerint, majd a kapott hangnyomásszinteknek 

ki kell számítani a számtani átlagát. Az átlagolás során a szél irányú, és a széllel szemben végzett átrepülések száma azonos legyen. 

6.2.2. Az átlagoláshoz legalább 6, vagy ennél több átrepülést kell figyelembe venni, úgy, hogy az átlagérték 90%-os konfidencia-intervalluma 

±1,5 dB tartományon belül legyen. 

[Megjegyzés: a konfidencia-intervallumot az átlagértékekre vonatkozó, Student-féle „t”-eloszlással kell számítani.] 

6.2.3. Az így nyert átlagos vonatkoztatási zajszintet végül egész számra kerekítve kell majd megadni a zajbizonyítványban. 
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2. MELLÉKLET „E” FÜGGELÉKE 

EGYENLETEK A ZAJSZINT SZÁMÍTÁSÁHOZ A FELSZÁLLÓ TÖMEG FÜGGVÉNYÉBEN 

1. A 2. Melléklet II. fejezet II.4. pontban leírt feltételek 
M = maximális felszálló 
tömeg 1000 kg-ban 

0 20,2 28,6 35 48,1  280 385 400  

Oldalirányú zajszint 
(EPNdB) Minden 
légijárműre 

94 80,87 + 8,51 log M 103  

Megközelítési zajszint 
(EPNdB) Minden 
légijárműre 

98 86,03 + 7,75 log 
M 

105  

Emelkedési 
zajszintek 

2 vagy 
kevesebb 
hajtómű 

89 66,65 + 13,29 log 
M 

101  

(EPNdB) 3 hajtómű 89 69,65+13,29 log M 104  

 4 vagy több 
hajtómű 

89 71,65 +13,29 log M 106  

2. A 2. Melléklet III. fejezet III.3. pontban leírt feltételek 
M = maximális felszálló 
tömeg 1000 kg-ban 

 0  0,6  1,4  9,0  

Zajszint dB(A) 76 83,23 + 32,67 log M 88  
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3. A 2. Melléklet IV. fejezet IV.3. pontban leírt feltételek 
M = maximális felszálló 
tömeg 1000 kg-ban 

0 0,788   80   

Felszállási zajszint (EPNdB) 89 90,03 + 9,97 log M 109  

Megközelítési zajszint 
(EPNdB) 

90 91,3+ 9,97 log M 110  

Átrepülési zajszint (EPNdB) 88 98,03 + 9,97 log M 108  

4. A 2. Melléklet V. fejezet V.3. pontban leírt feltételek 
M = maximális felszálló 
tömeg 1000 kg-ban 

0  0,788  2,730  

Zajszint decibelben SEL 82 83,03 + 9,97 log M  
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3. melléklet az 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez 3.melléklet a z …. /2017. (. .) Korm. rendelethez 

 

A jelen rendelet 2. mellékletében előírtakkal egyenértékű előírások 
Fejezetszám 

a 2. 
melléklet 
szerint II. 

fejezet 

Fejezetszám a JAR 36 előírás 
szerint  

(JAR-36 1997. május 23-i 
kiadása1) 

Fejezetszám az ICAO 
ANNEX 16.1. kötet II. része 

szerint (3. kiadás, 1993.)2 

 

 JAR 36.100 (B alrész) 1996. 
07. 01. után kezdeményezett 
vizsgálatok esetén  
- minden sugárhajtású 
repülőgép (kivéve a STOL 
repülőgépeket),  
- minden légcsavaros 
repülőgép, amelynek max. 
felszálló tömege 9000 kg-nál 
nagyobb 

3. fejezet  
- minden sugárhajtású 
repülőgép (kivéve a STOL 
repülőgépeket), 1977. 10. 06. 
után kezdeményezett 
vizsgálatok esetén,  
- minden légcsavaros 
repülőgép, amelynek max. 
felszálló tömege 9000 kg, 
vagy annál nagyobb, 1988. 11. 
17. után kezdeményezett 
vizsgálatok esetén,  
- 5700 kg, vagy annál 
nagyobb maximális felszálló 
tömegű légcsavaros 
repülőgép, 1985. 01. 01. és 
1988. 11. 17. között 
kezdeményezett vizsgálatok 
esetén 
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III. fejezet JAR 36.200 (C alrész) 1996. 
07. 01. után kezdeményezett 
vizsgálatok esetén  
- minden légcsavaros 
repülőgép, amelynek max. 
felszálló tömege a 9000 kg-ot 
nem éri el (kivéve a kizárólag 
erdő-, mezőgazdasági, tűzoltó 
és légisport célra használt 
repülőgépeket) 

10. fejezet 1988.11. 17. után 
kezdeményezett vizsgálatok 
esetén  
- minden légcsavaros 
repülőgép, amelynek max. 
felszálló tömege a 9000 kg-ot 
nem éri el (kivéve a kizárólag 
erdő-, mezőgazdasági, tűzoltó 
és légisport célra használt 
repülőgépeket) 

 

IV. fejezet JAR 36.300 (D alrész) 1996. 
07. 01. után kezdeményezett 
vizsgálatok esetén  
- helikopterek, tömeghatár 
nékül (kivéve a kizárólag 
mezőgazdasági, tűzoltó és 
külső teher szállítására, 
emelésére használt 
helikoptereket),  
- a 2370 kg max. felszálló 
tömeg alatti helikopterekre 
alternatív lehetőség a JAR 36 
400 (E alrész) 

8. fejezet 1985. 01. 01. után 
kezdeményezett vizsgálatok 
esetén  
- helikopterek, tömeghatár 
nékül (kivéve a kizárólag 
mezőgazdasági, tűzoltó és 
külső teher szállítására, 
emelésére használt 
helikoptereket),  
- a 2370 kg, vagy ennél kisebb 
max. felszálló tömeg alatti 
helikopterekre alternatív 
lehetőség az ICAO Annex 16. 
I. kötet II. rész 11. fejezete 

 

V. fejezet JAR 36.400 (E alrész) 1996. 
07. 01. után kezdeményezett 
vizsgálatok esetén  
- 2730 kg, vagy annál kisebb 
max. felszálló tömegű 
helikopter (kivéve a kizárólag 
mezőgazdasági, tűzoltó és 
külső teher szállítására, 

11. fejezet 1995. 11. 11. után 
kezdeményezett vizsgálatok 
esetén  
- 2730 kg, vagy annál kisebb 
max. felszálló tömegű 
helikopter (kivéve a kizárólag 
mezőgazdasági, tűzoltó és 
külső teher szállítására, 
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emelésére használt 
helikoptereket),  
- a 2370 kg, vagy annál kisebb 
max. felszálló tömeg alatti 
helikopterekre alternatív 
lehetőség a JAR 36 300 (D 
alrész) 

emelésére használt 
helikoptereket),  
- a 2370 kg, vagy annál kisebb 
max. felszálló tömeg alatti 
helikopterekre alternatív 
lehetőség az ICAO Annex 16. 
I. kötet II. rész 8. fejezete 
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4. melléklet az …. /2017. (. .) Korm. rendelethez 

Adatszolgáltatás a radioaktív anyagok szállításának és fuvarozásának engedélykérelméhez 
1. A kérelmező neve, címe. 
2. A kérelmező engedélyezendő tevékenységért felelős vezetőjének a neve, beosztása. 
3. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó neve és bizonyítványának száma. 
4. A szállítandó radioaktív anyag fajtái a maximális aktivitásokkal. 
5. A szállítandó radioaktív anyag szállítási és csomagolási módja. 
6. A szállítandó radioaktív anyag UN száma helyes szállítási megnevezése. 
7. A szállítás során alkalmazni kívánt sugárzásmérő típusa. 
8. A kérelemhez a következőket kell mellékelni: 
8.1. a jóváhagyásra kötelezett küldeménydarab-minták engedélyokiratát, 
8.2. a fuvarokmány mintáját, 
8.3. a járművezető sugárvédelmi és az veszélyes-áru szállítási képzettségét igazoló dokumentumok másolatait (ha jogszabály előírja), 
8.4. a típusjóváhagyásra kötelezett járművek jóváhagyási igazolását, 
8.5. a veszélyes áru szállítási nemzetközi egyezményeknek megfelelő sugárvédelmi programot, 
8.6. az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. 
(IX. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) szerinti szállítás esetén a 3. mellékletben előírtak teljesítéséről szóló nyilatkozatot. 
 

4. melléklet az 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 40/2017. (XII. 29.) EMMI rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendeletnek a 2017. évi felhasználási szabályok módosítására 
és a 2018. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I. alcím 19.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. 
(XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
a) az 1. melléklet 5., 13., 20., 27–29., 34., 36., 41a., 48., 49., 53., 55–58., 62., 63a., 63b., 64., 65a., 66., 67., 70–72., 80., 129., 
130., 140., 141., 144., 156., 157., 194., 195., 197–199., 201., 203., 203a., 203b., 203c., 203d., 203e., 209., 217., 218., 226., 
227., 230. és 234. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 53.  cikke szerinti kulturális és kulturális örökség 
megőrzését előmozdító támogatás,
b) az 1. melléklet 51., 52. és 54. sora alapján az SA.38425 (2014/N). számú bizottsági határozat szerinti támogatás,
c) az 1. melléklet 20., 36., 43., 49., 51., 52., 54., 58., 62., 63., 66., 67., 82., 83., 115., 120., 121., 130., 140., 144., 156., 189., 
190., 218., 234. és 246. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,
d) az 1. melléklet 63. és 190. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
e) az  1.  melléklet 189–191. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 33.  cikke szerinti, a  megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
f ) az  1.  melléklet 189–191. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 34.  cikke szerinti, a  megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
g) az 1. melléklet 186. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti támogatás,
h) az 1. melléklet 186. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,
i) az  1.  melléklet 231. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikke szerinti, sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás
nyújtható.”

2. §  A Rendelet 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A.  § E  rendelet előírásait a  fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 40/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  A Rendelet a következő 13/C. §-sal egészül ki:
„13/C.  § E  rendelet 1.  mellékletének 84., 167.  sorai vonatkozásában az  irányító szerv által a  fejezeti kezelésű 
előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) 
EMMI rendelet módosításáról szóló 40/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőzően tett 
kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést az  arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített 
kifizetésnek kell tekinteni.”

4. §  A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
a) az 1. melléklet 10., 24–26., 29–30., 34., 36., 42., 49., 50., 54–59., 63., 65., 66., 68–70., 73–75., 140., 141., 151., 152., 
162., 163., 202., 203., 205–208., 210., 212–217., 227., 235., 236., 244., 245., 248., 250., 253. sora alapján a 651/2014/EU 
bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kulturális és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
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b) az 1. melléklet 52., 53. sora alapján az SA.38425 (2014/N). számú bizottsági határozat szerinti támogatás,
c) az 1. melléklet 17., 36., 42., 44., 50., 52., 53., 58., 63., 64., 69., 70., 82., 86., 87., 122., 131., 132., 141., 151., 162., 197., 
198., 199., 236., 253., 266. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,
d) az 1. melléklet 64., 198. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
e) az  1.  melléklet 197–199. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 33.  cikke szerinti, a  megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
f ) az  1.  melléklet 197–199. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 34.  cikke szerinti, a  megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
g) az 1. melléklet 154., 194. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti támogatás,
h) az 1. melléklet 154., 194. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,
i) az  1.  melléklet 249. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikke szerinti, sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás
nyújtható.”

5. §  A Rendelet 9/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) múzeum, levéltár, könyvtár, művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, filmszínház, operaház, 
koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet, filmművészeti örökséggel foglalkozó intézmény és egyéb 
hasonló művészeti és kulturális infrastruktúra, szervezet és intézmény,”

6. § (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. §, 5. §, 6. § (2)–(3) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a …/2017. (….) EMMI rendelethez 

1. A Rendelet 1. melléklete a következő 41a., 63b., 65a., 148a., 197a., 203c., 203d., 203e sorokkal egészül ki: 

 
( A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

 
41a. 368239   3 Waclaw Felczak Alap  A Waclaw Felczak magyar-lengyel szellemi 

együttműködést támogató Alap célja a közép-európai 
országok összefogásának és sikerességének előmozdítása, 
és ennek révén Magyarország európai, nemzetközi 
presztízsének növelése. Tartalma és rövid távú célja – 
többek között – ösztöndíjak, pályázatok, ifjúsági 
csereprogramok létrehozása az oktatás, tudomány, kutatás, 
kultúra, turisztika, továbbá vállalkozási ismeretek és 
szakmai gyakorlatok területén. 

civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, 
nemzetiségi önkormányzat, társulás, közalapítvány, 
egyházi jogi személy, gazdasági társaság, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, 
határon túli szervezet. 

kérelem 
alapján 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

 
63b. 372117    5 

Közszolgálati 
Archívum 
támogatása 

Közszolgálati Archívum fenntartásához, működtetéséhez 
szükséges forrás biztosítása. 

egyéb gazdálkodó szervezet 
 

 kérelem 
alapján 

pályázati úton 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

 

– – – 

 
65a. 368440   1 A Magyar Rádió 

Zenei együtteseinek 
támogatása 

Az előirányzat célja a Magyar Rádió művészeti együttesek 
szakmai működésének biztosítása, támogatása, továbbá 
eszközállományának korszerűsítése. A tevékenységhez 
tartozó hangverseny szervezés, kortárs magyar zeneművek 
bemutatása, hangfelvételek készítése, kortárs magyar 
zeneművészet és egyéb szakmai programok támogatására 
szolgál. 

gazdasági társaság kérelem 
alapján 

pályázati úton 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

 
148a. 372106   5  Gazdasági társaságok 

által ellátott horizontális 
feladatok támogatása 

a. Az előirányzat hozzájárulást biztosít az EMMI 
tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, valamint a magyar 
állam részvételével működő, továbbá egyéb 
közszolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdasági 
társaságok általános (működési, felhalmozási) költségeinek 
finanszírozásához és az általuk ellátott horizontális 
feladatok megvalósulásához. 
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.    

a.: gazdasági társaság 
b.: Kincstár  

a.: kérelem 
alapján 

b.: – 

a.: 
biztosítható 

b.: – 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb 

bankforgalmi 
terhelési 

értesítők szerint 

a.:a 
kötelezettség

vállalási 
dokumentum

ban 
meghatározo
ttak szerint 

b.: –  

a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: –  

– – – 

 
197a. 372151   6  A TIT Budapesti 

Planetárium épületének 
felújítása 

a. Az előirányzat célja a TIT Budapesti Planetárium 
épületének felújításához, a felújítás előkészítéséhez 
szükséges forrás biztosítása. 
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.    

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár  

a.: kérelem 
alapján 

b.: – 

a.: 
biztosítható 

b.: – 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb 

bankforgalmi 
terhelési 

értesítők szerint 

–  a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: –  

– – – 

 
  

1. melléklet a 40/2017. (XII. 29.) EMMI rendelethez
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203c. 372328   15 A Szolnoki Szigligeti 

Színház felújítása  
a. Az előirányzat célja a Szolnoki Szigligeti Színház 
épületének felújításához, a felújítás előkészítéséhez 
szükséges forrás biztosítása. 
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.    

a.: helyi önkormányzat 
b.: Kincstár  

a.: kérelem 
alapján 

b.: – 

a.: 
biztosítható 

b.: – 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb 

bankforgalmi 
terhelési 

értesítők szerint 

–  a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: –  

– – – 

 
203d. 372162   16 A Fonó Budai 

Zeneház felújítása  
a. Az előirányzat célja a Fonó Budai Zeneház Budapest XI. 
kerület, Sztregova utca 3. szám alatti épületének 
felújításához, a felújítás előkészítéséhez szükséges forrás 
biztosítása.. 
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.    

a.: nonprofit gazdasági társaság 
b.: Kincstár  

a.: kérelem 
alapján 

b.: – 

a.: 
biztosítható 

b.: – 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb 

bankforgalmi 
terhelési 

értesítők szerint 

–  a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: –  

– – – 

 
203e. 370151   18 Hódmezővásárhelyi 

ágazati fejlesztések  
Az előirányzat célja Magyarország Kormánya és 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával 
összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. 
határozat 4. pont a) és e) alpontjában meghatározott 
feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosítása. 

helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési 
szerv 

kérelem 
alapján 

Kormány 
határozat 
alapján 

 

biztosítható 
 

 egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

–  felhatalmazó 
nyilatkozat 

 

– – – 

 
2. A Rendelet 1. mellékletének 12. sora helyébe az alábbi sor lép: 

 
( A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

 
12. 302891   1 Felsőoktatás speciális 

feladatai 
Az előirányzat fedezetet biztosít a felsőoktatási 
intézménybe felvételt vagy átvételt nyert hátrányos 
helyzetű hallgató által igénybe vehető, a tanulmányai 
során a felkészüléséhez segítséget nyújtó mentorprogram 
lebonyolításához. Támogatást biztosít olyan speciális 
feladatok támogatására, amelyek a feladatmutatóhoz 
rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott 
támogatás által fedezni kívánt célok megvalósulását 
segítik elő, valamint olyan speciális feladatok 
támogatására is, amelyek a felsőoktatási intézmények 
keretében nem valósíthatók meg. Fedezetet biztosít olyan 
testületek, gazdasági társaságok szervezetek, egyesületek 
támogatására, amelyek segítik a felsőoktatási szakterület 
munkáját. Az előirányzat támogatást nyújt a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a 
továbbiakban: Nftv.) előírt feladatainak végrehajtásához. 
Az előirányzat támogatást nyújt felsőoktatási szakmai 
elemzések készítéséhez, felsőoktatási információs 
rendszerek és nyilvántartások működési költségéhez, 
kapcsolódó adatintegrációs tevékenységek ellátásához, 
valamint a TÁMOP 4.1.3/08/01-2008-2004 és TÁMOP-
4.1.3-11/1-2011-0001 lezárult kiemelt projekt fenntartási 
kötelezettségeiből fakadó működési és licencköltségekhez, 
pályakövetéséhez szükséges adatfelmérő, adatnyilvántartó 
és adatintegrációs rendszerek összekapcsolásához, 
működtetéséhez, fejlesztéséhez, szakmai kiadványok 

központi költségvetési szerv, országos szakértői testület, 
jogi személynek minősülő egyéb szervezet, gazdasági 
társaság, civil szervezet, köztestület, közalapítvány, 
nem állami felsőoktatási intézmény, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő természetes személy 

kérelem 
alapján 

pályázati úton 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

– Államháztartáso
n kívüli 

szervezet esetén 
(a továbbiakban: 

Áh-n kívül): 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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készítéséhez. Az előirányzat biztosítja a TÁMOP-4.2.5-
09/1-2010-0002 és TÁMOP 4.2.5.B-11/1-2011-0001 
projektek keretében fejlesztett, fenntartási kötelezettséggel 
érintett tartalomszolgáltatási, digitális könyvtár 
üzemeltetési feladatok ellátását.  
Az előirányzat a felsőoktatási intézményekben, 
szakkollégiumokban folyó magas színvonalú, a tudásalapú 
elitképzést kiemelt feladatként kezelő tehetséggondozási 
tevékenység fenntartásához való állami hozzájárulás; 
szakmai programok, infrastrukturális beruházások, 
informatikai fejlesztések, egyéb működési kiadások 
támogatásához nyújt fedezetet. 

Az előirányzat támogatást nyújt a magyar állampolgár 
külföldi felsőoktatási intézményben folytatott 
tanulmányaihoz. 

 
3. A Rendelet 1. mellékletének 14. sora helyébe az alábbi sor lép: 

 
14.  338539   3 Kiválósági 

támogatások 
a. Az előirányzat forrást biztosít a kiemelt 

felsőoktatási intézmény minősítéssel rendelkező 
felsőoktatási intézmények számára e minősítésükre 
tekintettel biztosított támogatáshoz, valamint 
felsőoktatási intézmények kiemelt képzési, 
tudományos, kutatási és fejlesztési, a kutatási 
eredményeket hasznosító feladatainak 
végrehajtásához a következő intézményi 
felhasználási célokra: 

aa. az emberi erőforrások mennyiségének és 
képzettségi szintjének növelése;  

ab. a tudás és a megértés előmozdítása, ideértve az 
együttműködésen alapuló kutatás-fejlesztést, 
beleértve a kutatóhelyek fenntartását, működtetését;  

ac. a kutatási eredmények terjesztése; 
ad. a technológia-átadásra irányuló tevékenységek, 

amennyiben e tevékenységek belső természetűek, és 
a belőlük származó összes bevételt az érintett 
kutatóhelyek elsődleges tevékenységeibe fektetik be 
ismét; 

ae. nemzetközi kapcsolatépítés és államközi 
megállapodás alapján külföldi hallgatók fogadását 
szolgáló szervezetfejlesztés; 

af. az oktatói és kutató kiválóság elismerése és 
javadalmazása.  

b. Az előirányzat forrást biztosít továbbá az egyéni 
kutatói ösztöndíjak, valamint az ehhez kapcsolódó 
lebonyolítási feladatok támogatásának biztosítása 
alap-, mester- és doktori képzésben részt vevő 
hallgatók, doktorjelöltek, valamint a PhD fokozattal 
rendelkező oktatók-kutatók részére. 

c. Az előirányzat forrást biztosít továbbá – az Nftv. 9. 
§-ában és 54. §-ában, valamint a 24/2013. (II. 5.) 
Korm. rendelet 18. §-ában foglaltak szerint – a 
2017-ben esedékes XXXIII. Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia (OTDK) 16 tudományterületi 
szekcióját rendező felsőoktatási intézmények 
támogatásához. 

központi költségvetési szerv, egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, közalapítvány, nem 
állami felsőoktatási intézmény, gazdasági társaság 

kérelem 
alapján 

pályázati úton 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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4.  A Rendelet 1. mellékletének 62. sora helyébe az alábbi sor lép: 
 

62. 295135    2 
Közművelődés
i szakmai 
feladatok 

Az előirányzat nyújt fedezetet 
a.      aa. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésével, 

a hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozásával, az egész életre kiterjedő tanulással és 
amatőr művészetekkel, valamint a kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés támogatásával kapcsolatos 
feladatok ellátására, az országos jelentőségű amatőr 
művészeti és népművészeti elismerések és az azokhoz 
kapcsolódó rendezvények támogatására, továbbá a 
Sikeres Magyarországért program részeként a 2005. 
és 2006. évi 20 éves futamidejű Közkincs 
Hitelprogramban támogatott kedvezményezettek éves 
kamat- és tőketörlesztés támogatására, valamint a 
nép- és világzenei exportiroda működésének 
támogatására, a Fonó Budai Zeneház működésének és 
szakmai programjainak támogatására, az 
„Alkotóházak éjszakája” és a „Kultúrházak éjjel-
nappal” rendezvénysorozatok támogatására és 
szakmai kiadványok megjelentetésére; 

         ab. a kulturális alapellátási feladatok ellátására, a 
művészeti, közművelődési és közgyűjteményi 
szakterület együttműködése mellett, más ágazatok 
bevonásával történő közös célok megvalósítása a 
helyben elérhető kulturális értékek 
hozzáférhetőségének kiszélesítése érdekében; 

        ac. a Székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
és Könyvtár felújítására. 

b.: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési 
szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, gazdasági társaság, határon túli 
intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő természetes személy, 
határon túli személy, határon túli szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: – 

 

a.: 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 

értesítők szerint 

– 
 

a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

 a.: igénybe 
vehető 
b.: – 

 

 
5.   A Rendelet 1. mellékletének 63a. sora helyébe az alábbi sor lép: 

 
63a. 368839    4 Csoóri 

Sándor Alap 
A szellemi és anyagi népművészeti örökség megőrzését 
célzó, a népi kultúra közösségeket teremtő műfajainak 
(például: néptánc, népdal, népzene, népmese), a teljes 
népművészeti mozgalom szervezeteinek támogatása 
Magyarországon, a Kárpát-medencében és a szórványban. 

költségvetési szerv, civil szervezet, gazdasági társaság, 
egyéni cég, határon túli szervezet, jogszabály alapján 
jogi személynek minősülő egyéb szervezet, határon túli 
természetes személy, határon túli intézmény, határon 
túli civil és egyházi szervezet, külföldi személy, 
külföldi szervezet, határon túli köznevelési 
intézmények, egyéni vállalkozó, önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat 

kérelem 
alapján 

pályázati úton 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

Em-
beri 
Erő-

forrás 
Támo-
gatás-
kezelő 

– – 

 
6.   A Rendelet 1. mellékletének 71. sora helyébe az alábbi sor lép: 

 
71. 343340   12 Egyéb színházi 

támogatások 
Az előirányzat hozzájárulást biztosít egyes színházi és 
táncművészeti tevékenységet folytató előadó-művészeti 
szervezetek létesítő okirat szerinti tevékenységének 
megvalósításához. 

gazdasági társaság, civil szervezet, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv 

kérelem 
alapján 

biztosítható részletekben 
történő 

kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

 
7.   A Rendelet 1. mellékletének 84. sora helyébe az alábbi sor lép: 

 
84. 296513   6 Családpolitikai 

Programok 
Forrás biztosítása a népesedés és a családügy, valamint a 
férfiak és nők egyenlősége területén megvalósuló, a 
családokat erősítő, a népesedési folyamatokat befolyásoló, 
a nők helyzetének javítását, a család és munka 
összeegyeztetését szolgáló különféle cselekvési, 
modellkísérleti, a családbarát közgondolkodást erősítő 
szakmai programok és akciók végrehajtásához, valamint a 
családok érdekképviseletét ellátó szervezetek, határon túli 
családszervezetek koordinálásával foglalkozó civil 
szervezetek támogatásához. 
Az előirányzat fedezetet biztosít az Idősbarát 
Önkormányzat Díj és az idősügyi programok 

civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, 
egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő természetes személy, 
határon túli személy, külföldi személy, határon túli 
szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, társulás, külföldi szervezet 

kérelem 
alapján 

pályázati úton 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 
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támogatására, az idősebb generációt célzó pályázatok 
nyerteseinek díjazására, nemzedékek közötti programok 
támogatására, idősügyi rendezvények lebonyolítására. 
Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a gyermekek 
napközbeni ellátását érintő szakmafejlesztési célok és 
módszertani feladatok ellátásához a kijelölt 
szervezeteknek, valamint az örökbefogadás után 
követésének támogatására. 

 
8.  A Rendelet 1. mellékletének 99. sora helyébe az alábbi sor lép: 

 
99. 353784   10 Egyes szociális és 

gyermekvédelmi 
szolgáltatások 
fejlesztési támogatása 

A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és innovatív 
fejlesztések működési és beruházási tárgyú támogatása, 
valamint szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési 
tevékenységekhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi 
tevékenységhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi 
tevékenységek végzése, programok, pályázati programok, 
képzések, szakértői díjak, kiadványok, rendezvények, 
szervezetek támogatása. 

 civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, 
egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, 
helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, 
társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet 
 

kérelem 
alapján 

pályázati úton 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

 

a 
kötelezettség

vállalási 
dokumentum

ban 
meghatározo
ttak szerint 

 felhatalmazó 
nyilatkozat 

 

– igénybe 
vehető 

 

– 

 
9.   A Rendelet 1. mellékletének 124. sora helyébe az alábbi sor lép: 

 
124. 352051   25 Egészséges Budapest 

Program 
Az előirányzat felhasználásának célja a fővárosi és Pest 
megyei egészségügyi szakellátások fejlesztése, az érintett 
intézmények infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság 
és betegelégedettség növelése, a lakosság ellátási 
színvonalának emelése, a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés megkönnyítése, valamint kiemelten a 
sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása érdekében, a 
szakellátási feladatokat a legmagasabb ellátási szinten és 
folyamatosan nyújtani képes központok kialakítása, 
továbbá a fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzési és 
tervezési feladatok biztosítása.  

központi költségvetési szerv, civil szervezet, egyházi 
jogi személy, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, 
egészségügyi köztestület, közalapítvány 

kérelem 
alapján 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

a 
kötelezettség

vállalási 
dokumentum

ban 
meghatározo
ttak szerint 

Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

 
10.  A Rendelet 1. mellékletének 140. sora helyébe az alábbi sor lép: 

 
140. 271445    10 Egyéb 

kulturális 
alapítványok 
működési és 
programtámog
atása 

a. Előadó-művészeti, alkotóművészeti és 
közgyűjteményi célú kulturális alapítványok alapító 
okiratban meghatározott feladatainak és 
működésének támogatása. 
Kulturális, közösségi alapú társadalom- és 
gazdaságfejlesztő munkát végző alapítványok, 
továbbá a kulturális, közösségi alapú társadalom- és 
gazdaságfejlesztő munkát végző szervezetek, 
intézmények számára szakmai-módszertani fejlesztő 
szolgáltatásokat biztosító alapítványok támogatása; a 
népművészeti és amatőr művészeti alapítványok 
támogatása. 

b.  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: alapítványok, közalapítványok 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: – 
 

a.: 
biztosítható 

b.: – 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 

értesítők szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

– – – 

 
11.   A Rendelet 1. mellékletének 167. sora helyébe az alábbi sor lép: 

 
167. 233628    5 Fogyatékos 

személyek 
érdekvédelmi 
szervezetei; 
közösségi, 
szolidaritási és 
esélyteremtési 
programok 
támogatása 

a. Fogyatékosok országos, regionális és helyi 
szervezeteinek és szakmai programjaik támogatása, 
egyéb, a fogyatékosok érdekében végzett szakmai 
tevékenységek támogatása.  

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, gazdasági társaság, költségvetési 
szerv, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi személy, 
egyesülés, helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, határon 
túli szervezet, külföldi szervezet, jogszabály alapján 
jogi személynek minősülő egyéb szervezet, társulás, 
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes 
személy 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: – 
 

a.: 
biztosítható 

b.: – 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 

értesítők szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

– a.: igénybe 
vehető 

b.:  

– 
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12.    A Rendelet 1. mellékletének 203a. sora helyébe az alábbi sor lép: 

 
203a. 367128   13 Arany János-

emlékév programjainak 
támogatása 

Az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához 
szükséges feladatokról szóló 1066/2017. (II. 9.) Korm. 
határozat alapján létrehozott Emlékbizottság által 
jóváhagyott cél- és feladatrendszer szerinti programok 
megvalósítása és az Emlékbizottság működésének 
támogatása. 

civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi jogi személy, határon túli egyház, 
gazdasági társaság, helyi önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, határon túli szervezet, 
magánszemély 

kérelem 
alapján 

pályázati úton 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

 
13.    A Rendelet 1. mellékletének 205b. sora helyébe az alábbi sor lép: 

 
205b. 367217   1 Ösztöndíjprogram 

támogatása 
Az előirányzat célja, hogy lehetőséget biztosítson 100 fő 
részére felsőfokú tanulmányok folytatására magyarországi 
képzési helyeken olyan keresztény fiatalok (18-30 év) 
számára, akik saját országukban vallási üldözetésnek vagy 
fenyegetésnek vannak kitéve. 

Tempus Közalapítvány, központi költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy 

kérelem 
alapján 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

 
14.   A Rendelet 1. mellékletének 229. sora helyébe az alábbi sor lép: 

 
229. 348517   21 Egyházi személyek 

eszközellátásának 
támogatása 

A kistelepüléseken, illetve több településen egyidejűleg 
szolgálatot végző egyházi szolgálatot teljesítő személyek 
munkájának segítése, gépjármű vagy egyéb 
infrastrukturális és technikai eszközök vásárlásának 
támogatásával. 

egyházi jogi személy, központi költségvetési szerv kérelem 
alapján 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

 

– – – igénybe 
vehető 

– 

 
15.   A Rendelet 1. mellékletének 233. sora helyébe az alábbi sor lép: 

 
233. 360240   55 Baár-Madas 

Református Gimnázium, 
Általános Iskola és 
Kollégium bővítése 

Az előirányzat célja a Dunamelléki Református 
Egyházkerület egyes oktatási intézményeinek bővítése 
(Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és 
Kollégium felújítása, a Gyökössy Endre Református Óvoda 
számára új ingatlan vásárlása és felújítása). 

egyházi jogi személy kérelem 
alapján 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

 

– – – igénybe 
vehető 

– 

 
 16.  A Rendelet 1. mellékletének 246. sora helyébe az alábbi sor lép: 

 
246. 279012  61 Civil és non-profit 

szervezetek támogatása 
Az előirányzat fedezetet biztosít olyan szervezetek 
támogatásához, amelyek összkormányzati szinten a civil 
szektoron belüli párbeszédet biztosító fórumok működését 
biztosítják, illetve hatékonyan segítik azok fejlesztését, 
illetve amelyek közösségfejlesztő tevékenysége 
kiemelkedő. 

Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a civil szervezetek 
működését érintő joganyag felülvizsgálatához és 
átdolgozásához kapcsolódó szakértői műhelyek és munka 
ellátásához. 

egyesület, alapítvány kérelem 
alapján 

pályázati úton 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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2. melléklet a …/2017. (…) EMMI rendelethez 

„1. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. évi fejezeti kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve 

 
 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

2. 005412 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok            

3. 005708  2 Normatív finanszírozás           

4. 333795   2 Nem állami felsőoktatási 
intézmények támogatása 

a. Az előirányzat biztosítja az egyházi, magán- és alapítvá-
nyi felsőoktatási intézmények, valamint a felsőoktatási 
intézményekhez nem tartozó diákotthonok feladatmuta-
tóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott 
költségvetési támogatását, valamint az intézmények ré-
szére speciális feladatokhoz nyújtandó támogatás össze-
gét. 
Az előirányzat tartalmazza az egyes, más fejezet irányítá-
sa alá tartozó felsőoktatási intézmények költségvetési tá-
mogatását is. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: egyházi, magán- és alapítványi 
felsőoktatási intézmények, vala-
mint a felsőoktatási intézmények-
hez nem tartozó diákotthonok, más 
fejezet irányítása alá tartozó felső-
oktatási intézmény 
b.: Magyar Államkincstár (a to-
vábbiakban: Kincstár) 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.:egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: beszedési 
megbízás be-
nyújtására vo-
natkozó felha-
talmazó nyilat-
kozat (a továb-
biakban: felha-
talmazó nyilat-

kozat) 
b.: - 

– – – 

5. 244234   3 Köznevelési célú humán-
szolgáltatás és működési 
támogatás 

a. Az előirányzat biztosít forrást a nevelési-oktatási intéz-
ményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben pe-
dagógus-munkakörben, a nevelő-, oktató munkát köz-
vetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a 
központi költségvetésről szóló törvényben megállapított 
átlagbér alapú támogatáshoz. 

b. Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi önkor-
mányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott 
nevelési-oktatási intézményre és pedagógiai szakszolgá-
lati intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat 
és a bevett egyház részére a központi költségvetésről 
szóló törvényben megállapított működési támogatáshoz. 

c. Az előirányzat forrást biztosít a központi költségvetés-
ről szóló törvényben megállapított tankönyvtámogatás-
hoz. 

d. Az előirányzat forrást biztosít a gyermek-, tanulói ét-
keztetéshez az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei, álta-
lános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés 
támogatására a költségvetési törvényben meghatározot-
tak szerint. 

e. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a., c. és d.: nemzetiségi önkor-
mányzat, egyházi jogi személy, 
vallási tevékenységet végző szer-
vezet és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) be-
kezdés b) pont bd) alpontja szerinti 
fenntartó 
b.: nemzetiségi önkormányzat, 
bevett egyház 
e.: Kincstár 

a.-d.: kérelem alapján 
e.: - 

a.-d.: 
biztosítható 

e.: - 

a.-d.:egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

e.:egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a-d.: felhatalma-
zó nyilatkozat 

e.: - 

– a.-d.: 
igénybe 
vehető 
e.: – 

– 

6. 343328   4 Hit- és erkölcstanoktatás és 
tankönyvtámogatás 

a. Az előirányzat az Nkt. 35.§-a és 35/A. §-a szerinti, az 
állami fenntartású iskolában biztosított hit- és erkölcs-
tanoktatáshoz szükséges államilag garantált finanszíro-
záshoz nyújt fedezetet. Az Nkt. 35/B. §-a alapján a hit- 
és erkölcstanoktatás tartalmát az egyházak határozzák 
meg, így az ahhoz alkalmazásra kerülő tankönyvet is. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: egyházi jogi személy 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– – – igénybe 
vehető 

– 

7. 348728   5 Köznevelési szerződések a. Az előirányzat a 2012. évet megelőzően megkötött 
közoktatási megállapodások, valamint az ezt követően 

a.: egyházi jogi személy, nemzeti-
ségi önkormányzatok és magán 

a: kérelem alapján 
pályázati úton 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

2. melléklet a 40/2017. (XII. 29.) EMMI rendelethez
„1. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez
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Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

megkötött, illetve kötendő köznevelési szerződések 
alapján az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi ön-
kormányzatok és egyéb nem állami szervezetek által 
fenntartott köznevelési intézményeket megillető támo-
gatásokra, valamint azok igénylésének és feltételeinek 
megállapításával, továbbá folyósításával és a felhaszná-
lás ellenőrzésével kapcsolatos kiadásokra nyújt fedeze-
tet. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

köznevelési intézmények fenntar-
tói 
b.: Kincstár 

b.: - részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

b.: - 

8. 198620  3 Felsőoktatási feladatok támogatása           

9. 302891   1 Felsőoktatás speciális fela-
datai 

Az előirányzat fedezetet biztosít a felsőoktatási intézménybe 
felvételt vagy átvételt nyert hátrányos helyzetű hallgató által 
igénybe vehető, a tanulmányai során a felkészüléséhez segít-
séget nyújtó mentorprogram lebonyolításához. Támogatást 
biztosít olyan speciális feladatok támogatására, amelyek a 
feladatmutatóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján 
nyújtott támogatás által fedezni kívánt célok megvalósulását 
segítik elő, valamint olyan speciális feladatok támogatására 
is, amelyek a felsőoktatási intézmények keretében nem való-
síthatók meg. Fedezetet biztosít olyan testületek, gazdasági 
társaságok, szervezetek, egyesületek támogatására, amelyek 
segítik a felsőoktatási szakterület munkáját. Az előirányzat 
támogatást nyújt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.) előírt feladatainak 
végrehajtásához. 
Az előirányzat támogatást nyújt felsőoktatási szakmai elem-
zések készítéséhez, felsőoktatási információs rendszerek és 
nyilvántartások működési költségéhez, kapcsolódó adatinteg-
rációs tevékenységek ellátásához, valamint a TÁMOP 
4.1.3/08/01-2008-2004 és TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 
lezárult kiemelt projekt fenntartási kötelezettségeiből fakadó 
működési és licencköltségekhez, pályakövetéséhez szükséges 
adatfelmérő, adatnyilvántartó és adatintegrációs rendszerek 
összekapcsolásához, működtetéséhez, fejlesztéséhez, szakmai 
kiadványok készítéséhez. Az előirányzat biztosítja a 
TÁMOP-4.2.5-09/1-2010-0002 és TÁMOP 4.2.5.B-11/1-
2011-0001 projektek keretében fejlesztett, fenntartási kötele-
zettséggel érintett tartalomszolgáltatási, digitális könyvtár 
üzemeltetési feladatok ellátását.  
Az előirányzat a felsőoktatási intézményekben, szakkollégi-
umokban folyó magas színvonalú, a tudásalapú elitképzést 
kiemelt feladatként kezelő tehetséggondozási tevékenység 
fenntartásához való állami hozzájárulás; szakmai programok, 
kisebb infrastrukturális beruházások, informatikai fejleszté-
sek, egyéb működési kiadások támogatásához nyújt fedezetet. 
Az előirányzat támogatást nyújt a magyar állampolgár külföl-
di felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányaihoz. 

központi költségvetési szerv, 
országos szakértői testület, jogi 
személynek minősülő egyéb szer-
vezet, gazdasági társaság, civil 
szervezet, köztestület, közalapít-
vány, nem állami felsőoktatási 
intézmény, egyéni vállalkozónak 
nem minősülő természetes sze-
mély 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– Államháztartá-
son kívüli szer-
vezet esetén (a 
továbbiakban: 
Áh-n kívül): 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

10. 297424   2 Lakitelek Népfőiskola 
támogatása 

A támogatás egyrészt a főiskola napi működési költségéhez, 
másrészt a Kárpát-medencei népfőiskolai programok finan-
szírozásához járul hozzá. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

11. 338539   3 Kiválósági támogatások a.  Az előirányzat forrást biztosít az Nftv. 10. §-a valamint 
84/C. §-a alapján a kiemelt felsőoktatási intézmény minősí-
téssel rendelkező felsőoktatási intézmények számára e mi-
nősítésükre tekintettel biztosított támogatáshoz, valamint a 
felsőoktatási intézmények kiemelt képzési, tudományos, 
kutatási és fejlesztési, a kutatási eredményeket hasznosító 

a.: központi költségvetési szerv, 
államháztartáson kívüli szerveze-
tek, egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
közalapítvány, nem állami felső-
oktatási intézmény, gazdasági 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: – 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– a.: Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

– – – 
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szervezete 

feladatainak végrehajtásához.  
Az előirányzat forrást biztosít a 1381/2017. (VI. 16.) Korm. 
határozat alapján a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági 
Programban részt vevő felsőoktatási intézmények számára 
a felsőoktatási intézményi kutatási feltételrendszer javítása, 
Magyarország kutatási kapacitásainak növelése érdekében; 
a kutatásfejlesztési és innovációs fókusz erősítésére a fel-
sőoktatási intézmények működésében; a tudományos és ku-
tatói utánpótlás feltételrendszerének javítására; a tudomá-
nyos produktivitás növelésére; a felsőoktatási intézmények 
körében a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció 
megerősítésére. 

     Az előirányzat forrást biztosít továbbá a nemzeti felsőokta-
tási kiválóságról szóló 24/2013. (III. 5.) Korm. rendelet 
alapján – a kutatói kiválóság elismerése céljából – az egyé-
ni kutatói ösztöndíjak, valamint az ehhez kapcsolódó lebo-
nyolítási feladatok támogatásának biztosítása alap-, mester- 
és doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek, 
valamint a PhD fokozattal rendelkező oktatók-kutatók ré-
szére. 

     Az előirányzat forrást biztosít továbbá – az Nftv. 9. §-ában 
és 54. §-ában, valamint a 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 
18. §-ában foglaltak szerint – az Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia (OTDK) 16 tudományterületi szek-
cióját rendező felsőoktatási intézmények támogatásához. 

b.  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzak-
ciós illeték biztosítása. 

társaság 
b.: Kincstár 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

12. 340639   4 Felsőoktatási Struktúraát-
alakítási Alap 

Az előirányzat a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létre-
hozásáról szóló 1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat alapján 
az állami felsőoktatási intézmények struktúraátalakításához, 
valamint a struktúraátalakítás igényével érintett intézmények 
működőképességének fenntartásához és konszolidációjához 
biztosít támogatást. 

állami felsőoktatási intézmények kérelem alapján 
pályázati úton 

egyéb: a felosztásra a 
Nemzetgazdasági Mi-
nisztériummal egyetér-

tésben hozott támogatási 
döntés alapján kerül sor. 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – – – 

13. 348651   5 Francia Egyetem kialakítá-
sa a Szegedi Tudományegye-
temen 

A Francia Egyetem fokozatos kialakításának megvalósítása. állami felsőoktatási intézmény kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 

14. 353795   6 Felsőoktatási vagyongaz-
dálkodási feladatok 

Az egyes PPP konstrukcióban megvalósult felsőoktatási 
létesítmények kiváltásával kapcsolatos intézkedések megtéte-
léről szóló 1341/2015. (V. 27.) Korm. határozat alapján az 
állami felsőoktatási intézmények PPP beruházásaihoz kapcso-
lódó kiváltási feladatok. 

állami felsőoktatási intézmények kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – – – 

15. 198619  4 Köznevelési feladatok támogatása           

16. 286023   1 Nemzetiségi Önkormány-
zatok 2018. évi kompenzáció-
ja 

A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmé-
nyekben foglalkoztatottak részére – az adó- és járulékfizetési 
kötelezettséget megállapító törvények módosításából adódó 
nettó jövedelemcsökkenés kompenzálására jogszabály alapján 
– járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
kifizetésére biztosított támogatás. 
Ezen előirányzaton állnak rendelkezésre a költségvetési szer-
vek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. 
évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Korm. ren-
delet, valamint a központi költségvetési szerveknél foglalkoz-

nemzetiségi önkormányzatok, 
társulás 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – – – 
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tatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat 
alapján biztosított támogatás maradványai. 

17. 255656   4 Köznevelés speciális fela-
datainak támogatása 

a. Az előirányzat fedezetet nyújt a tanulmányi és tehetség-
gondozó versenyek támogatására. Az előirányzat biztosít-
ja továbbá a közoktatás, köznevelés-fejlesztési tevékeny-
ségekhez kapcsolódó kutatási és tájékoztatási feladatok, 
valamint a közoktatás, köznevelés-fejlesztést érintő egyes 
nemzetközi feladatok finanszírozásának forrását, a diag-
nosztikus mérés, mérés-értékelés szakmai fejlesztését is. 

b. Az előirányzat hozzájárulást biztosít a köznevelés-
fejlesztési stratégia megvalósítása keretében az egészség-
fejlesztési és a drogprevenciós feladatok ellátásához, a 
környezettudatos nevelés programjaihoz, a köznevelés-
fejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok meg-
valósításához, a hazai és nemzetközi versenyeken, diák-
olimpiákon való részvételhez és felkészüléshez (Bolyai 
János Matematikai Társulat, Magyar Biológiatanárok Or-
szágos Egyesülete, Magyar Kémikusok Egyesülete, Ma-
gyar Innovációs Szövetség), a Kazinczy Szép Magyar Be-
széd verseny, valamint az iskolai sporttal kapcsolatos fe-
ladatokhoz.  

c. Az előirányzat a nemzetiségi köznevelés tartalmi fejlesz-
tésével kapcsolatos feladatok részeként hozzájárulhat a 
nemzetiségi oktatás megújuló részletes követelményei 
alapján a nemzetiségek oktatásához kapcsolódó alapdo-
kumentumok (részletes fejlesztési feladatok, érettségi 
vizsgakövetelmények és vizsgaleírások, stb.) kidolgozá-
sához. 

d. Az előirányzat a kétoldalú egyezményekben meghatáro-
zott nemzetiségi oktatási feladatok támogatásaként hozzá-
járul az óvónők, tanítók és tanárok nyelvi módszertani to-
vábbképzéséhez; anyaországi anyanyelvi programokhoz 
az iskolás korosztálynak; vendégtanárok fogadásához; 
anyaországi tankönyvek behozatalához; kiküldetéssel 
kapcsolatos költségekhez.  

e. Az előirányzat az Útravaló ösztöndíjprogram Út a tudo-
mányhoz alprogramja részeként forrást nyújt a természet-
tudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására. 
A program során a kutatócsoportot vezető tanár, valamint 
a diák is ösztöndíjban részesülhet. 

f. Az előirányzat támogatást nyújthat a sajátos nevelési 
igényű tanulók tankönyvekkel történő tankönyvellátásá-
nak biztosításához, tankönyvek fejlesztéséhez, kéziratok 
elkészíttetéséhez; a sajátos nevelési igényű, illetve beil-
leszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyer-
mekek, tanulók óvodai neveléséhez, alap- és középfokú 
neveléséhez, oktatásához. 

g. Az előirányzat forrást biztosít a pedagógiai szakszolgálati 
tevékenységekhez kapcsolódó szakmai feladatok megva-
lósításához, továbbá az egyes szakszolgálati tevékenysé-
gekkel összefüggésben indított közigazgatási hatósági el-
járásokban szakértőként bevont fórumok támogatásához. 
Ezen előirányzat szolgálja a – tankerületi, megyei, vala-
mint országos szinten megvalósításra kerülő – konzultatív 
szakmai tanácskozások, fórumok megtartását is. 

h. Az előirányzat – oktatásért felelős miniszter ágazati 
irányítási jog- és feladatkörébe tartozó feladatok ellátása 
érdekében – forrást biztosít a szükséges elemzések, prog-
ramfejlesztések, tanügyi, köznevelés-igazgatási koncepci-
ók, szakmai dokumentumok kidolgozásának támogatásá-

a.-h. gazdasági társaság, civil 
szervezet, közalapítvány, költség-
vetési szerv, helyi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat, nem-
zetiségi pedagógiai intézetek, 
köznevelési- és felsőoktatási in-
tézmények, intézményfenntartók, 
Budapesti Goethe Intézet, egyházi 
jogi személy, magánszemély 
(amennyiben a pályázó az elnyert 
támogatás összegéből ösztöndíjra 
fordítható összeget is igényel) 
i.-k. nemzetiségi önkormányzati, 
egyházi és magán köznevelési 
intézmények, illetve fenntartóik 
l.-p.: gazdasági társaság, civil 
szervezet, közalapítvány, költség-
vetési szerv, helyi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzati, nem-
zetiségi pedagógiai intézetek, 
köznevelési, felsőoktatási intéz-
mények, intézményfenntartók 
q.: Kincstár   

a.-p.:kérelem alapján 
pályázati úton 

q.: – 

a.-p.: biztosítha-
tó 

q.: – 

a.-p.:egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

q.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-

lési értesítő 
szerint 

a.-p.: a kötele-
zettség-vállalási 
dokumentum-

ban meghatáro-
zottak szerint 

q.: – 

a.-p.: felhatal-
mazó nyilatko-

zat 
q.: – 

– a.-p.: 
igénybe 
vehető 

q.: – 

– 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

hoz, két tanítási nyelvű, nemzetiségi, sajátos nevelési igé-
nyű tanulók irányelveinek, egyéb kerettanterveknek a ki-
dolgozásához, nevelési-oktatási programok kifejlesztésé-
nek támogatásához, a környezeti neveléssel, egészségne-
veléssel kapcsolatos programok támogatásához, valamint 
a fenti feladatokkal kapcsolatos reprezentációs kiadások-
hoz. 

i. Az előirányzat forrást biztosít az Arany János Tehetség-
gondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és 
az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program 
támogatására. 

j. Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi tankönyvbe-
szerzéshez. 

k. Az előirányzat forrást biztosít a kötelező feladatellátással 
nem érintett pedagógiai- szakmai szolgáltatások támoga-
tásához. 

l. Az előirányzat forrást biztosít a Megyei Diákparlamenti 
Rendezvények megvalósítására, az Országos Diák Tanács 
támogatására, az Európai Parlamenti Modell magyaror-
szági mozgalma magyarországi versenyének megrendezé-
sére, a nemzetközi versenyre történő kiutazásra. 

m. Az előirányzat forrást biztosít a tanév rendje rendelet 
szerinti témahetek (pénzügyi, gazdálkodási, digitális, 
fenntarthatósági) megvalósítására, a médiatudatossággal 
kapcsolatos feladatok ellátására. 

n. Az előirányzat forrást biztosít a Pedagógusok mentálhigi-
énés támogatása kiadásaihoz. 

o. Az előirányzat forrást biztosít a nemzeti köznevelési 
értéktár megőrzésével, bővítésével kapcsolatos feladatok 
ellátására. 

p. Az előirányzat forrást biztosít az Ökoiskolával és Zöld-
óvodával kapcsolatos feladatok ellátására. 

q. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggő-
en felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tran-
zakciós illeték biztosítása. 

18. 282178   5 Nemzeti Tehetség Program a.   Az előirányzat biztosítja a Nemzeti Tehetség Program 
finanszírozását, a tehetségek segítésére fordított támoga-
tások hatékonyabb felhasználását. Az előirányzat fel-
használásával biztosítható, hogy a tehetséges fiatalok te-
hetségük jellegének és szintjének megfelelő, folyamatos 
segítséget kapjanak tehetségük kibontakoztatásában, va-
lamint a tehetség hasznosulásának támogatása. 

        A tehetségek segítése és fejlesztése az innováció és 
kreativitás ösztönzését és elterjedését, az esélyteremtést, 
a hátrányos helyzet leküzdését, az életpálya helyes irány-
ba terelését, az életpálya sikerességét, a társadalmi mobi-
litást, a gazdasági növekedést, a magasabb versenyképes-
séget, valamint a közösségek és az egész társadalom ko-
hézióját egyaránt szolgálja. A Nemzeti Tehetség Prog-
ramnak példa- és értékteremtő szerepe van. 

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
társadalmi szervezet, központi 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, helyi önkor-
mányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni vállalkozó-
nak nem minősülő természetes 
személy, határon túli személy, 
határon túli szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
hazai és határon túli egyéb szerve-
zet, köznevelési és felsőoktatási 
intézmény 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: – 

a.: biztosítható 
b.: – 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: nem határon 
túli Áh-n kívüli 
szervezet, vala-
mint az Áh-n 
belül nem az 

EMMI fejezet 
irányítása alá 

tartozó kedvez-
ményezett: 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

19. 338495   8 Szakmai, tanügy-igazgatási 
informatikai feladatok támo-
gatása 

a. Az állami és nem állami fenntartású általános iskolák-
ban, gimnáziumokban, szakképzési centrumokban, 
szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban, szakisko-
lákban a köznevelési és szakképzési feladat-ellátás tá-
mogatásához, továbbá a központi adatszolgáltatáshoz 
(KIR, OSAP), a diákigazolvány online igényléséhez, 
valamint a szülői tájékoztatás online kiszolgálásához 

a.: fejezet irányítása alá tartozó 
költségvetési szerv 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

szükséges iskola irányítási és ügyviteli szoftverek 
(IAR), Köznevelési Regisztrációs És Tanulmányi Alap-
rendszer (KRÉTA), valamint a tankönyvellátás meg-
szervezését és lebonyolítását támogató informatikai 
rendszer fejlesztéséhez vagy felhasználási jogainak be-
szerzéséhez, illetve az ezek működtetésével összefüggő 
kiadásokhoz történő hozzájárulás. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

20. 368917   9 Tarpai sportkollégium 
támogatása 

A Tarpai Sportkollégium működésének támogatása. Tarpai Sportkollégium, Tarpa 
Sport Club 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

21. 343617   11 Kislétszámú hit- és er-
kölcstanoktatás kiegészítő 
támogatása 

A 20/2/4 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás 
előirányzaton biztosított támogatáson túl az előirányzat terhé-
re a kislétszámú (8 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és 
erkölcstanoktatáshoz az oktatásért felelős miniszter által 
nyújtható további támogatás. 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

22. 348573   12 Erzsébet gyermek- és 
ifjúsági táborok támogatása 

a. Az előirányzat támogatja a gyermekek, tanulók évközi 
és nyári táboroztatását, táborszervezését, valamint a 
gyermeküdültetéssel kapcsolatos infrastruktúra fejlesz-
tését és működtetését. 
Az Erzsébet program végrehajtásáról a Magyar Nemze-
ti Üdülési Alapítvány mellett az Erzsébet a Kárpát-
medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: 
EKGYA) gondoskodik. 
Az Erzsébet program végrehajtása érdekében az 
EKGYA ellátja az ifjúsági- és gyermekprogramokban 
való részvételhez, gyermek- és ifjúsági táborok szerve-
zéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az ezekhez 
kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket. 
A fejezeti kezelésű előirányzat célja az EKGYA részé-
re közvetlen támogatás nyújtása a fenti feladatok ellátá-
sához. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: EKGYA 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– –  – 

23. 198642  5 Egyéb feladatok támogatása           

24. 349428   1 I. világháborús centenáriu-
mi megemlékezések 

Az előirányzat támogatást biztosít  
a. egy központi első világháborús emlékmű létrehozásá-

nak előkészítéséhez és létrehozásához;  
b. első világháborús emlékművek helyreállításához; 
c. I. világháborús, vagy az I. világháborúhoz kapcsolódó 

gyűjtemények, műkincsek megvásárlásához; 
d. a magyar nemzet első világháborús részvételét, szerepét 

és tragédiáit bemutató hazai és nemzetközi első világ-
háborús kiállítás megszervezéséhez és a kapcsolódó fej-
lesztések (beruházások) megvalósításához;  

e. első világháborús honlap fejlesztéséhez; 
f. oktatási és képzési programelemek (pedagógusképzés, 

diákvetélkedők stb.) megvalósításához kapcsolódó in-
novatív fejlesztésekhez, kutatásokhoz;  

g. tudományos művek megjelentetéséhez, tudományos és 
kulturális rendezvények, művészeti tevékenységek 

 civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, helyi önkor-
mányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, egyéni vállal-
kozónak nem minősülő természe-
tes személy 
 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

 

– igénybe 
vehető 

 

– 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

megvalósításához, valamint játék- és dokumentumfil-
mek forgatókönyveinek megalkotásához; 

h. a program- és pályázati iroda működtetéséhez. 

25. 355162   2 A Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyok és kény-
szermunkások emlékéve 
programjainak támogatása 

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermun-
kások emlékéve keretében megvalósuló feladatok teljes körű 
ellátása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
gazdasági társaság, helyi önkor-
mányzat, nemzetiségi önkormány-
zat,  egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szerve-
zet, külföldi személy, külföldi 
szervezet, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szer-
vezet, egyházi jogi személy, hatá-
ron túli egyház 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

26. 358595   3 Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékéve 
programjainak támogatása 

Az előirányzat támogatást biztosít az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékéve keretében megvalósuló programok 
megvalósítására. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, helyi önkor-
mányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, egyéni vállal-
kozónak nem minősülő természetes 
személy 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

 biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

 

–  igénybe 
vehető 

 

– 

27. 359462   4 Peres ügyek Az előirányzat felhasználásának célja a fejezetnél folyamat-
ban lévő peres eljárások éves kalkulált járulékos költségei - 
kártérítési és cafeteria tárgyú peres eljárások kifizetéseinek 
biztosítása (beleértve az Állami Egészségügyi Ellátó Köz-
pontnál lévőket is). 

költségvetési szerv, gazdasági 
társaság,  

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

28. 368862   5 Autista gyermekeket gon-
dozó központ támogatása, 
Lakitelek 

Az előirányzat felhasználásának célja az autizmus spektrum 
zavarral diagnosztizált gyermekek, fiatalok és felnőttek, 
valamint az őket támogató ellátórendszer fejlesztése 

alapítvány kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

29. 368873   6 László Gyula Intézet támo-
gatása 

Az előirányzat az őstörténeti kutatások rehabilitációjával 
foglalkozó László Gyula Intézet alapításához és működéséhez 
szükséges forrást biztosítja. 

gazdasági társaság kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

30. 368851   7 Hangszercsere program  Az előirányzat forrást biztosít az egyházi jogi személyek, 
valamint az állami intézményfenntartók alatt működő intéz-
ményekben hangszerek cseréje, továbbá a Mindennapos 
Éneklés Program feladatainak (Éneklő Ifjúság, koncertlátoga-
tások, mentorálási kórusprogram) ellátásához, illetve a szel-
lemi kulturális örökség megőrzéséről szóló Kormányközi 
Bizottság tagjaként vállalt feladatok támogatása és a Kodály 
Program feladatainak ellátásában vállalt hazai és nemzetközi 
programok, illetve az ezekkel összefüggő kiadásokhoz törté-
nő hozzájáruláshoz. 

civil szervezet, közalapítvány, 
társadalmi szervezet, központi 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, helyi önkor-
mányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni vállalkozó-
nak nem minősülő természetes 
személy, köznevelési és felsőokta-
tási intézmény   

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

31. 263301   15 „Útravaló” ösztöndíj 
program 

Az előirányzat forrást biztosít az öt elemből álló Útravaló 
ösztöndíjprogramhoz. A program a hátrányos helyzetű tanu-
lók és hallgatók támogatására, valamint a természettudo-
mányok iránt érdeklődő tanulók tehetséggondozására jött 
létre. A program során a mentori feladatokat ellátó tanár, 
valamint a mentorált diák is ösztöndíjban részesül. 

központi költségvetési szerv pályázati úton 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 
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1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

32. 270190   18 Határon túli oktatási és 
kulturális feladatok támogatá-
sa 

          

33. 295002    1 Határon túli 
felsőoktatási 
feladatok támoga-
tása 

a. A fejezeti kezelésű előirányzat a következő ösztöndíja-
zási, felsőoktatási feladatok, programok ellátásához 
nyújt fedezetet, illetve biztosít hozzájárulást: 
- magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézmé-

nyekbe felvételt nyert külhoni magyar hallgatók, 
doktoranduszok és felsőoktatási oktatók támogatá-
sa, tanulmányaik/oktatási-kutatási tevékenységük 
elősegítése; 

- szakkollégiumi képzéshez, szülőföldi szakkollégi-
umok működtetéséhez, képzési feladatok ellátásá-
hoz hozzájárulás, valamint szakkollégiumi ösztön-
díjak biztosítása és magyarországi előkészítő kép-
zés támogatása; 

- határon túli magyar köz- és felsőoktatáshoz, vala-
mint magyar kisebbséghez kapcsolódó tudomá-
nyos-kutatói tevékenység támogatása; 

- határon túli magyar diákok kollégiumi elszállásolá-
sának támogatása, lakhatási feltételeinek javítása; 

- határon túli magyar diák- és hallgatói szervezetek 
tevékenységének támogatása, fejlesztése; 

- a határon túli magyar felsőoktatással kapcsolatos 
tájékoztató, tehetséggondozó tevékenységet végző 
szervezetek működésének és programjainak támo-
gatása; 

- határon túli felsőoktatási intézmények, illetve a 
hozzájuk köthető, tevékenységüket segítő határon 
túli és magyarországi szervezetek, valamint ma-
gyarországi felsőoktatási intézmények székhelyen 
kívüli képzésének működési, fejlesztési és prog-
ramköltségeihez hozzájárulás; 

- határon túli oktatási és kulturális területen tevé-
kenykedő magyarországi és határon túli szerveze-
tek programjainak, működésének, fejlesztésének 
támogatása; 

- határon túli felsőoktatási képzési kínálat bővítésé-
hez, átalakításához kapcsolódó működési, fejleszté-
si, beruházási célú tevékenységek támogatása; 

- hallgatói és oktatói mobilitási, valamint egyéb ösz-
töndíjprogramok támogatása, illetve lebonyolítása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével össze-
függően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénz-
ügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi jogi személy, 
helyi önkormányzat, helyi önkor-
mányzati költségvetési szerv, 
társulás, egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
határon túli természetes személy, 
határon túli egyesület, határon túli 
szervezet, határon túli intézmény, 
külföldi személy vagy külföldi 
szervezet, határon túli és magyar-
országi köz- és felsőoktatási in-
tézmények, határon túli egyházi 
jogi személy és intézménye 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: nem határon 
túli Áh-n kívüli 
szervezet: felha-
talmazó nyilat-

kozat 

b: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

34. 295013    2 Határon túli 
kulturális felada-
tok támogatása 

A határokon túl élő magyar nemzeti közösségeknek nyújtott 
támogatások elsősorban az anyanyelvi kultúra és önazonos-
ságtudat megőrzését, ápolását és fejlesztését szolgálják, to-
vábbá a magyar-magyar kulturális kapcsolatok elmélyítését és 
élénkítését, illetve az egyes területeknek a magyar nemzeti 
kultúrába való beépülését is segítik. Ezzel összhangban ez az 
előirányzat képezi az előadó-művészeti szervezetek támoga-
tásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv alapján meghirdeten-
dő, a határon túli előadó-művészeti szervezetek (színházak és 
táncegyüttesek) szakmai programmegvalósításának támogatá-
si keretösszegét; valamint a kulturális nemzetpolitikai célok 
megvalósítását az egységes kárpát-medencei kulturális tér 
kialakításának érdekében, hozzájárulva a kárpát-medencei 
magyar identitás erősítéséhez. 

határon túli, létesítő okiratuk 
szerint előadó-művészeti szerveze-
tek, határon túli kulturális szerve-
zetek, határon túli intézmények, 
határon túli egyesületek, gazdasági 
társaságok 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 233. szám

 
39773

 

 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

35. 343762    3 Határtalanul! 
program támoga-
tása 

a. A program célja a határon túli magyarsággal kapcsola-
tos ismeretek bővülésének, a magyarországi és külhoni 
fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának, valamint a 
szakmai tapasztalatszerzés elősegítése. A pályázati úton 
nyújtott támogatások célja magyarországi diákok és kí-
sérőik határon túli területekre történő osztálykirándulá-
sainak, valamint külhoni diákok és kísérőik Magyaror-
szágra történő utazásának költségeihez, a projektek 
megvalósításához történő hozzájárulás, amely elősegíti 
a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bő-
vülését, valamint a magyar-magyar kapcsolatokat már 
fiatalkorban erősíti. Az előirányzat pályázati projektekre 
valamint más, a program céljainak megvalósulását elő-
segítő feladatok támogatására valamint a kapcsolódó 
központi események és feladatok finanszírozására for-
dítható. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: helyi önkormányzat, költségve-
tési szerv, állami, egyházi és ala-
pítványi köznevelési intézmények, 
civil szervezet, közalapítvány, 
gazdasági társaság, egyéni vállal-
kozónak nem minősülő természe-
tes személy, határon túli természe-
tes személy, határon túli szervezet, 
határon túli intézmény, határon túli 
civil szervezet, külföldi személy, 
külföldi szervezet, határon túli 
köznevelési intézmények, egyéni 
vállalkozó, nemzetiségi önkor-
mányzat 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b:: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

36. 348662    4 Határon túli 
köznevelési fela-
datok támogatása 

a. A fejezeti kezelésű előirányzat a következő ösztöndíja-
zási és köznevelési feladatok, programok ellátásához 
nyújt fedezetet, illetve biztosít hozzájárulást: 
- a magyarországi és szülőföldi pedagógus-

továbbképzések, nyári akadémiák támogatása; 
- a határon túli magyar köznevelés szakmai szerve-

zeteinek és intézményrendszerének: módszertani 
központok, pedagógus szövetségek, egyesületek 
működésének, fejlesztésének, programjainak tá-
mogatása; 

- a határon túli magyar tankönyvírás elősegítése, 
fejlesztése, a tankönyves műhelyek munkájának 
támogatása, magyarországi tankönyvek biztosítá-
sa; 

- szülőföldi és magyarországi tanulmányi verse-
nyek, táborok, szaktáborok, illetve a köznevelés 
minőségi javítását célzó egyéb programok támoga-
tása; 

- a nyugati szórvány, a diaszpóra anyanyelv- és 
identitás megőrzésére, fejlesztésére vonatkozó 
projektek, így a pedagógusok, oktatók továbbkép-
zésének, oktatási segédanyagok és tankönyvek ké-
szítésének, mobilitási programok támogatása; 

- a magyarországi köznevelésben sajátos nevelési 
igényűként résztvevő határon túli diákok ösztöndí-
jának biztosítása; 

- az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelőd 
minisztériumai, valamint a szomszédos államok 
között megkötött nemzetközi kétoldalú munkater-
vek alapján ellátandó közneveléssel összefüggő fe-
ladatok megvalósítása; 

- a tehetséggondozás, valamint a tanórán kívüli, 
identitást erősítő oktatási programok támogatása,  

- a szomszédos államokban élő magyar kisebbség-
gel kapcsolatos kutatásokat folytató magyarorszá-
gi és határon túli szervezetek programjainak tá-
mogatása; 

- a szórványban folyó oktatási tevékenység támoga-
tása  

- a határon túli magyar szakmai szervezetekkel való 
kapcsolattartás, tanácskozások, konferenciák, a 
Külhoni Magyar Oktatási Tanács, a Külhoni Ma-

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
köztestület, egyház, vallásfeleke-
zet, belső egyházi jogi személy, 
helyi önkormányzat, helyi önkor-
mányzati költségvetési szerv, 
társulás, egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
határon túli természetes személy, 
határon túli egyesület, határon túli 
szervezet, határon túli intézmény, 
külföldi személy, külföldi szerve-
zet, határon túli egyházi intézmé-
nyek, határon túli és magyarorszá-
gi köz- és felsőoktatási intézmé-
nyek, gazdasági társaság, egyéni 
vállalkozó 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: nem határon 
túli Áh-n kívüli 
szervezet: felha-
talmazó nyilat-

kozat 
b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 
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név 
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név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

gyar Közoktatási Bizottság, a Külhoni Magyar 
Tankönyv- és Taneszköz Bizottság működtetésé-
nek biztosítása; 

- határon túli vonatkozású egyéb magyarországi és 
külhoni programok, rendezvények támogatása; 

- külhoni magyar köznevelés infrastruktúrájának 
fejlesztése. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével össze-
függően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénz-
ügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

37. 271512   19 Szociális ágazati fejleszté-
sek, szolgáltatások és prog-
ramok támogatása 

a. Az előirányzat a szociális és társadalmi felzárkózást 
előmozdító rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási 
tevékenységek, programok, szolgáltatások, korszerű fel-
szerelések, eszközök beszerzését finanszírozza.  

b. Kutatások, adatgyűjtések, szakmai programok egyedi 
támogatása. 

c. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.-b.: civil szervezet, közalapít-
vány, költségvetési szerv, köztes-
tület, egyházi jogi személy, gazda-
sági társaság, egyesülés, helyi 
önkormányzat nemzetiségi ön-
kormányzat, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni vállalkozónak 
nem minősülő természetes sze-
mély, határon túli személy, hatá-
ron túli szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, társulás 
c.: Kincstár 

a.-b.: kérelem alapján 
c.: - 

a.-b.: biztosítha-
tó 

c.: - 

a.-b.: egyössze-
gű kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

c.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

a kötelezettség-
vállalási doku-

mentumban 
meghatározottak 

szerint 

a.-b.: felhatal-
mazó nyilatko-

zat 
c.: - 

– – – 

38. 296479   23 Határon túli ifjúsági szer-
vezetek támogatása 

A határon túli magyar ifjúsági szervezetek részére működé-
sük elősegítésére, pályázati programokban való részvételük-
höz szükséges feltételek biztosításához kíván az előirányzat 
támogatást nyújtani. 

határon túli ifjúsági szervezetek kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

39. 222947  8 Nemzetközi kapcsolatok programjai           

40. 302913   1 Nemzetközi kétoldalú 
oktatási és képzési progra-
mok 

a. Kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fej-
lesztését célzó együttműködések a köz- és felsőoktatási 
tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi konferen-
ciák, rendezvények, találkozók támogatása. Nemzetközi 
oktatási képzési módszertani tapasztalatok cseréjének 
elősegítése. Anyanyelvi vendégtanár programok támo-
gatása. Kétoldalú együttműködés keretén belül a fenti-
ekben részletezett programok megvalósítását szolgáló 
projektek megvalósítására a Magyar – Francia Ifjúsági 
Alapítvány, az Osztrák – Magyar Tudományos és Okta-
tási Kooperációs Akció Alapítvány, a Magyar-Amerikai 
Fulbright Alapítvány, a British Council Hungary stb. ré-
szére az alapító okiratokban meghatározott feladatok 
támogatása. Külföldi egyetemeken vendégtanári állás-
helyek biztosításához hozzájárulás. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: közalapítvány, civil szervezet, 
költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, külföldi személy, külföldi 
szervezet, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szer-
vezet, köz- és felsőoktatási intéz-
mény 
b.:Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

41. 302924   2 Európai Uniós és nemzet-
közi oktatási és képzési prog-
ramok 

a. Nemzetközi, európai uniós tagságból következő oktatási 
és képzési programok koordinálása. Az EU Erasmus+ 
programja (2014-2020), Európa a polgárokért program 
(2014-2020), Nemzeti Europass Központ működtetése, 
az Európai Felsőoktatási Térség megvalósítását támoga-
tó feladatok, az Európa Tanács Pestalozzi programja, 
ACES (Academy of Central European Schools - Közép-
Európai Iskolák Akadémiája) program, az Erasmus 

a.: Tempus Közalapítvány, költ-
ségvetési szerv 
 
b.: Kincstár 
 

a.: kérelem alapján 
b: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 
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Alumni és az ECVET hálózat működtetése, EU-s prog-
ramokhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési és esélyegyen-
lőségi feladatok ellátása, CEEPUS (Közép-európai Fel-
sőoktatási Csereprogram), továbbá az EU oktatási szak-
politikáihoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, szakmai 
projektek koordinálása, idegennyelv-oktatás fejlesztését 
célzó feladatok (pl. Európai Nyelvi Díj), az EMMI tá-
mogatásával benyújtott pályázatok nemzeti önrészének 
biztosítása. Nemzetközi programokhoz kapcsolódó 
szakdiplomáciai feladatok ellátása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

42. 368239   3 Waclaw Felczak Alap A Waclaw Felczak magyar-lengyel szellemi együttműködést 
támogató Alap célja a közép-európai országok összefogásá-
nak és sikerességének előmozdítása, és ennek révén Magya-
rország európai, nemzetközi presztízsének növelése. Tartalma 
és rövid távú célja – többek között – ösztöndíjak, pályázatok, 
ifjúsági csereprogramok létrehozása az oktatás, tudomány, 
kutatás, kultúra, turisztika, továbbá vállalkozási ismeretek és 
szakmai gyakorlatok területén. 

civil szervezet, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, nemzeti-
ségi önkormányzat, társulás, köz-
alapítvány, egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, határon túli szer-
vezet. 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

43. 244289   5 Kétoldalú munkatervi fela-
datok 

          

44. 295035    2 Kétoldalú kultu-
rális munkatervi 
feladatok 

Hozzájárulás a stuttgarti Akademie Schloss Solitude és a 
budapesti József Attila Kör Irodalmi Egyesület közötti iro-
dalmi ösztöndíjas csereprogram megvalósításához, amely 
német írók budapesti és fiatal magyar művészek rendszeres 
stuttgarti tartózkodását, alkotómunkáját teszi lehetővé. 

közalapítvány, civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

45. 255912   10 Kulturális és oktatási 
szakdiplomáciai feladatok 

          

46. 295079    2 Kulturális szak-
diplomáciai fela-
datok 

Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetközi kulturális szer-
ződésekből fakadó feladatok ellátására, a nemzetközi kulturá-
lis megjelenések megvalósítására, valamint a nemzetközi 
kulturális egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésé-
re. Az előirányzat forrást biztosít a két- és többoldalú kulturá-
lis szakdiplomáciai feladatok megvalósítására, azon belül is a 
delegációk küldésével és fogadásával kapcsolatos kiadásokra. 
Részben a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettsé-
gek teljesítésére, részben az egyezményekben nem szereplő, 
de a korábbi években megkezdett és jó tapasztalatokkal ren-
delkező programok folytatására is fedezetet nyújt, ezzel is 
erősítve a magyar kultúra sokszínűségének bemutatását kül-
földön. 

költségvetési szerv, köztestület, 
civil szervezet, közalapítvány, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyéni vállalkozó, egyéni 
cég, egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
jogszabály alapján jogi személy-
nek minősülő egyéb szervezet 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

47. 255989  9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok           

48. 264234   6 EU-tagságból eredő 
együttműködések 

          

49. 295080    2 EU-tagságból 
eredő kulturális 
együttműködések 

Az előirányzat biztosítja a tagállamként való működés teljesí-
téséhez és az uniós döntéshozatalban való részvételhez kap-
csolódó költségek fedezetét. 
A felhasználás célja az EU kulturális együttműködéseiben 
való részvétel keretében az európai jelentőségű, nemzetközi 
együttműködésben létrejövő kulturális programok megvalósí-
tását támogató Kreatív Európa programban való hazai részvé-

gazdasági társaság kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

tel biztosítása. A program hazai végrehajtásának koordinálása 
2014-től a Kreatív Európa Nonprofit Kft. feladata, amelyhez 
az előirányzat – a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.-vel (a to-
vábbiakban: Filmalap) kötött együttműködési megállapodás 
alapján – támogatást biztosít. 

50. 285189   8 Európai uniós programok 
előfinanszírozása 

Az előirányzat az Európai Unió finanszírozásával megvalósu-
ló programok előkészítési, megvalósítási folyamatához bizto-
sít visszatérítendő támogatást az uniós forrás (előleg) beérke-
zéséig. 

gazdasági társaság, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

a kötelezettség-
vállalási doku-

mentumban 
meghatározottak 
szerint (előleg, 
illetve az elszá-

molás után 
érkező uniós 

támogatás visz-
szafizetése után) 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

51. 256078  11 Kulturális feladatok és szervezetek 
támogatása 

          

52. 295102   1 Filmszakmai támogatások Az előirányzat a magyar filmszakmai támogatási rendszerrel 
kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról szóló 1203/2011. 
(VI. 21.) Korm. határozat alapján a Filmalap és az EMMI 
között létrejött keretmegállapodásban rögzített feladat megva-
lósítására, rövid dokumentumfilmek, portréfilmek, animációs 
filmek és rövidfilmek gyártásának, filmgyártá-
előkészítésének és filmterv fejlesztésének támogatására szol-
gál. Az előirányzat biztosítja többek között az „art” besorolá-
sú mozik működésének támogatását, valamint az „art” minő-
sítésű filmalkotások forgalmazásának támogatását pályázati 
kiírás útján a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 17. §-a 
alapján; a hazai és nemzetközi filmfesztiválok megvalósításá-
nak támogatását; a filmszakmai szervezetek alapító okiratban 
meghatározott feladatainak, szakmai tevékenységének és 
működésének támogatását, valamint a filmalkotások aka-
dálymentesítésének támogatását a vakok, a gyengénlátók 
illetve a siketek oktatáshoz, művelődéshez történő minél 
szélesebb körű hozzáférésének elősegítése érdekében. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, határon 
túli intézmény, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni vállalkozónak 
nem minősülő természetes sze-
mély, határon túli személy, hatá-
ron túli szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

53. 351695   2 A KOGART támogatása Az előirányzat a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (a 
továbbiakban: KOGART) programjainak megvalósítására, 
továbbá a KOGART gyűjteményének bemutatására alkalmas 
ingatlan üzemeltetésének biztosítására szolgál. 

civil szervezet, gazdasági társaság kérelem alapján 
 

biztosítható részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

54. 297435   3 Az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark támoga-
tása 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. 
fenntartásában levő Emlékpark megújítására, működtetésére 
és egyéb szakmai programjaira szolgál a támogatás. 

gazdasági társaság kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

55. 351995   5 Kiemelt és/vagy közösségi 
nemzetközi és hazai kulturá-
lis fesztiválok és események 
támogatása 

Az előirányzat célja a több szempontból kiemelt jelentőségű 
fesztiválok finanszírozásának támogatása. E forrásból az 
országos jelentőségű nemzetközi, vidéki, valamint a kiemel-
kedő színvonalú közösségi jellegű kistelepülési fesztiválok 
részesülhetnek támogatásban. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szervezet 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

56. 338328   17 Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem (Zeneakadé-
mia) történeti orgonáinak 
restaurálása 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem történeti orgonáinak 
restaurálásához nyújtott támogatás. 

központi költségvetési szerv kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

57. 338506   18 Zeneakadémia működésé-
nek kiegészítő támogatása 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem működéséhez nyúj-
tott kiegészítő támogatás. 

központi költségvetési szerv kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 

58. 341240   20 A 2015. évi Milánói Vi-
lágkiállításon való részvétel-
hez kapcsolódó feladatok 

A 2015. évi Milánói Világkiállítással kapcsolatos magyaror-
szági és külföldi rendezvényszervezés, kulturális, tudomá-
nyos, szakmai programok lebonyolítása, a programok végre-
hajtásához szükséges bemutatók teljes körű megszervezése, 
logisztika, utazásszervezés, catering szolgáltatások és gaszt-
ronómiai események teljes körű lebonyolítása, éttermi rész 
kialakítása és működtetése, marketing és PR kommunikáció, 
projektmenedzsment, arculat tervezés és kivitelezés, honlap 
tervezés és kivitelezés, honlap tartalommenedzsment, social 
media menedzsment, kampányok szervezése, hirdetések 
kezelése, reklámanyagok készítése, partnertalálkozók szerve-
zése, médiamenedzsment, tájékoztató és sajtóanyagok írása és 
kivitelezése, művészi alkotások tervezése és kivitelezése, a 
szükséges speciális infrastruktúra, tárgyi eszközök biztosítá-
sa. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

59. 368939   21 Vörösmarty Mihály Em-
lékkiállítás 

Az előirányzat támogatást biztosít a Vörösmarty Mihály 
Emlékkiállítás létrehozására. 

központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, gazdasági 
társaság,  

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

60. 256167  12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
és nemzetiségi kultúra 

          

61. 271478   7 Közkultúra, kulturális 
vidékfejlesztés és nemzetiségi 
kultúra támogatása 

          

62. 295124    1 Közgyűjteményi 
szakmai feladatok 
- közgyűjtemé-
nyek nemzeti 
értékmentő prog-
ramja 

Az előirányzat biztosítja az Országos Dokumentum-ellátási 
Rendszer (ODR) működtetését, amely lehetővé teszi az or-
szágos könyvtárközi kölcsönzés színvonalas, gyors lebonyolí-
tását mind az eredeti, mind a másolt dokumentumok eseté-
ben; az egyházi levéltárakban található örökségi értékek 
megőrzését, valamint levéltárak szakmai programjainak 
támogatását, a modellértékű közgyűjteményi kezdeményezé-
sek, valamint egyéb közgyűjteményi értékmentő feladatok 
támogatását, díjakhoz kapcsolódó támogatást. 

központi költségvetési szerv, 
köztestület, helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati költségvetési 
szerv, gazdasági társaság, egyházi 
jogi személy, civil szervezet, 
közalapítvány, közgyűjtemény, 
könyvtár, muzeális intézmény 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

63. 295135    2 Közművelődési 
szakmai feladatok 

Az előirányzat nyújt fedezetet 
a.      - a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésével, a 

hagyományos közösségi kulturális értékek gondozásával, 
az egész életre kiterjedő tanulással és amatőr művésze-
tekkel, valamint a kulturális alapú gazdaságfejlesztés tá-
mogatásával kapcsolatos feladatok ellátására, az országos 
jelentőségű amatőr művészeti és népművészeti elismeré-
sek és az azokhoz kapcsolódó rendezvények támogatásá-
ra, továbbá a Sikeres Magyarországért program részeként 
a 2005. és 2006. évi 20 éves futamidejű Közkincs Hitel-
programban támogatott kedvezményezettek éves kamat- 
és tőketörlesztés támogatására, valamint a nép- és világ-
zenei exportiroda működésének támogatására, a Fonó 
Budai Zeneház működésének és szakmai programjainak 
támogatására, az „Alkotóházak éjszakája” és a „Kultúr-
házak éjjel-nappal” rendezvénysorozatok támogatására és 
szakmai kiadványok megjelentetésére; 

          - a kulturális alapellátási feladatok ellátására, a művé-

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 
b.: Kincstár 

 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– 
 

a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

 a.: igény-
be vehető 

b.: – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

szeti, közművelődési és közgyűjteményi szakterület 
együttműködése mellett, más ágazatok bevonásával tör-
ténő közös célok megvalósítása a helyben elérhető kultu-
rális értékek hozzáférhetőségének kiszélesítése érdeké-
ben; 

        - a Székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár felújítására. 

b.: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggő-
en felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzak-
ciós illeték biztosítása. 

64. 347128    3 Kulturális szak-
emberek tovább-
képzése 

Az előirányzat a kulturális (közművelődési és közgyűjtemé-
nyi) szakemberek továbbképzésének, szervezett képzésének 
és dokumentumvásárlásának támogatására szolgál. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– Áh-n kívüli 
szervezet eseté-
ben felhatalma-
zó nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

65. 368839    4 Csoóri Sándor 
Alap 

A szellemi és anyagi népművészeti örökség megőrzését célzó, 
a népi kultúra közösségeket teremtő műfajainak (például: 
néptánc, népdal, népzene, népmese), a teljes népművészeti 
mozgalom szervezeteinek támogatása Magyarországon, 
Kárpát-medencében és a szórványban. 

költségvetési szerv, civil szervezet, 
gazdasági társaság, egyéni cég, 
határon túli szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, határon túli ter-
mészetes személy, határon túli 
intézmény, határon túli civil és 
egyházi szervezet, külföldi sze-
mély, külföldi szervezet, határon 
túli köznevelési intézmények, 
egyéni vállalkozó, önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat 

pályázati úton 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

– – 

66. 372117    5 Közszolgálati 
Archívum támo-
gatása 

Közszolgálati Archívum fenntartásához, működtetéséhez 
szükséges támogatás biztosítása. 

egyéb gazdálkodó szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

67. 256245  13 Művészeti tevékenységek           

68. 368440   1 A Magyar Rádió Zenei 
együtteseinek támogatása 

Az előirányzat célja a Magyar Rádió művészeti együttesek 
szakmai működésének biztosítása, támogatása, továbbá esz-
közállományának korszerűsítése. A tevékenységhez tartozó 
hangverseny szervezés, kortárs magyar  zeneművek bemuta-
tása, hangfelvételek készítése, kortárs magyar zeneművészet 
és egyéb szakmai programok támogatására szolgál. 

 gazdasági társaság, kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

69. 271489   4 Művészeti tevékenységek 
és egyéb fejezeti feladatok 
támogatása  

Az előirányzat az előadó-művészeti és alkotóművészeti tevé-
kenységek ellátására, továbbá a kedvezményes könyvszakmai 
kamattámogatás program támogatására; az ágazatközi prog-
rampályázatok megvalósítására szolgál, valamint a minden-
kori magyar kulturális életet meghatározó hazai és nemzetkö-
zi viszonylatban emblematikus jelentőségű személyiségek 
kiemelkedő kulturális tevékenységével összefüggő vallási, 
kegyeleti kiadások fedezetére (felújítás, áthelyezés, létesítés). 

költségvetési szerv, helyi önkor-
mányzat, nemzetiségi önkormány-
zat, jogi személyiségű társaság, 
civil szervezet, gazdasági társaság, 
egyéni cég, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szer-
vezet, egyházi jogi személy, hatá-
ron túli egyház, határon túli szer-
vezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

70. 284867   5 Előadóművészeti törvény 
végrehajtásából adódó felada-

Hazai és határon túli előadó-művészeti szervezetek támogatá-
sa az alábbiak szerint:  

költségvetési szerv, egyesület, 
alapítvány, gazdasági társaság, 

pályázati úton biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó Emberi Erőfor-
rás Támogatás-

– – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

tok (működési és művészeti 
pályázatok) 

a. az Emtv. alapján nemzeti előadó-művészeti szervezetnek 
vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősü-
lő színházak, balett- és táncegyüttesek, zenekarok és 
énekkarok szakmai programmegvalósításának és működé-
sének támogatása pályázat útján: 
aa. Minősítéssel nem rendelkező színházak és táncegyüt-

tesek támogatása 
ab. Minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok 

támogatása 
b. az Emtv. alapján kiemelt művészeti célok megvalósításá-

nak támogatása pályázat útján: 
ba. Kiemelt művészeti célok – színház, táncegyüttes tá-

mogatása 
bb. Kiemelt művészeti célok – zenekarok, énekkarok tá-

mogatása 
c. az Emtv. alapján további kiemelt művészeti célok eseti 

pályázati támogatása. 

egyéni cég, határon túli szervezet, 
jogszabály alapján jogi személy-
nek minősülő egyéb szervezet 

 részletekben 
történő kifize-

téssel 

nyilatkozat kezelő 

71. 331606   9 Közkönyvtári kölcsönzési 
jogdíjak 

Az előirányzat támogatást nyújt a közkönyvtári kölcsönzési 
jogdíjak kifizetéséhez és ennek költségeihez. 

egyesület (bejegyzett közös jogke-
zelő szervezet), központi költség-
vetési szerv 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

72. 302180   10 Művészeti nyugdíjsegé-
lyek megtérítése 

a. Művészeti nyugdíjsegélyek kifizetése a társadalombiztosí-
tási alapkezelő szerven keresztül. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzak-
ciós illeték fedezetére biztosít forrást. 

a.. központi költségvetési szerv 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: – 

- a.: részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb. bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– – – – – 

73. 343339   11 A Budapesti Tavaszi 
Fesztivál és a Budapesti Őszi 
Fesztivál megrendezésének 
támogatása 

A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál 
(Café Budapest) megrendezésének támogatása  

gazdasági társaság kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

74. 343340   12 Egyéb színházi támogatá-
sok 

Az előirányzat hozzájárulást biztosít egyes színházi és tánc-
művészeti tevékenységet folytató előadó-művészeti szerveze-
tek létesítő okirat szerinti tevékenységének megvalósításához. 

gazdasági társaság, helyi önkor-
mányzati költségvetési szerv, civil 
szervezet 

kérelem alapján 
 

biztosítható részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

75. 285134   13 A 100 Tagú Cigányzene-
kar támogatása 

A 100 Tagú Cigányzenekar működésének és programjainak 
támogatása 

gazdasági társaság, civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

76. 228653  14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésé-
vel kapcsolatos feladatok 

A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített Nemzeti 
Drogellenes Stratégia céljainak megvalósítása, a droghasználat 
megelőzése univerzális, célzott és javallott prevenciós prog-
ramok támogatása különböző színtereken (család, iskola, 
gyermekvédelmi intézményrendszer, internet, büntető-
igazságszolgáltatás, munkahely) komplex és a helyi közösségi 
résztvevők együttműködésén alapuló programok által. A 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok – helyi szintű szakmai 
konzultációs munkacsoportok – működésének támogatása a 
helyi stratégiák elkészítése, megvalósításának biztosítása 
érdekében. A szenvedélybetegek felépülési folyamatának 
támogatása, az ellátórendszer (egészségügyi és szociális) 
kiegészítő működési támogatása és a különböző szakmai 
fejlesztési igények megvalósulásának biztosítása által. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, egyházi jogi személy, 
társulás, egyéni vállalkozó, jog-
szabály alapján jogi személynek 
minősülő egyéb szervezet 

 kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

 

– igénybe 
vehető 

 

– 

77. 228664  15 Gyermek és ifjúsági szakmai felada-           
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

tok 

78. 279845   3 Ifjúságpolitikai feladatok 
támogatása 

          

79. 277201    2 Gyermek és 
ifjúsági szakma-
fejlesztési célok 

Az előirányzat hozzájárul az ifjúságpolitika hosszú távú 
társadalmi céljait meghatározó „Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
2009–2024” című stratégiai program (NIS) végrehajtásához. 
Az intézkedések végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőse-
it a NIS-hez kapcsolódó, a Kormány által elfogadott minden-
kori rövid távú cselekvési tervek határozzák meg. Az elői-
rányzat biztosítja a Magyar Ifjúsági Konferencia működteté-
sének költségeit is. 

civil szervezetek, gazdasági társa-
ságok, központi költségvetési 
szervek, helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy, határon túli 
ifjúsági szervezetek 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

80. 343351    3 Báthory István 
Magyar-Litván 
Együttműködési 
Alap 

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormá-
nya közötti, a Báthory István Magyar-Litván Együttműködési 
Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2013. 
(VI. 24.) Korm. rendelet alapján a magyar és litván, 13-30 év 
közötti fiatalok közötti baráti együttműködés támogatása a 
fiatal nemzedékek közötti kapcsolatok kialakítását és baráti 
viszony építését célzó ifjúsági együttműködési programok, a 
magyar és litván fiatalok közötti kulturális együttműködést, 
illetve a toleranciát és egymás jobb megismerését elősegítő 
információs programok, valamint a demokráciához, a demok-
ratikus elvek alkalmazásához és az állampolgári neveléshez 
kapcsolódó programok és kezdeményezések jobb megismeré-
sét előmozdító ifjúsági és módszertani találkozók által. 

költségvetési szerv, helyi önkor-
mányzat, civil szervezet, közala-
pítvány, gazdasági társaság, egy-
házi jogi személy, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, természetes sze-
mély 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

81. 031831    4 Gyermek és 
Ifjúsági Alapprog-
ram támogatása 

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a 
Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági 
Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes 
állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. 
évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdése határozza meg. Az 
előirányzat biztosítja a határon túli ifjúsági szervezetek mű-
ködésének támogatását is. 

civil szervezet, helyi önkormány-
zat, helyi önkormányzati költség-
vetési szerv, nemzetiségi önkor-
mányzat, társulás, közalapítvány, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szer-
vezet, határon túli szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

Emberi Erőfor-
rás Támogatás-

kezelő 

– – 

82. 348762    5 Új Nemzedék 
Központ Nonpro-
fit Közhasznú Kft. 
támogatása 

Az előirányzat célja az Új Nemzedék Központ Nonprofit 
Közhasznú Kft. és az általa működtetett, országos (19 me-
gyében és Budapesten is működő) Kontakt Pont hálózat 
működésének biztosítása, ifjúsági célú kampányok és rendez-
vények előkészítése és lebonyolítása; szakmai, módszertani 
anyagok előkészítése. 

gazdasági társaság kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

83. 368739    6 Fiatalok első 
sikeres nyelvvizs-
gájának támogatá-
sa 

Az előirányzat a 35 év alatti fiatalok első sikeres „B2” vagy 
„C1” szintű nyelvvizsgájának, vagy az ezzel egyenértékű első 
emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsgájának támo-
gatásához a minimálbér 25 %-ának erejéig biztosít fedezetet 

magánszemély, Kincstár kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

Kincstár – – 

84. 368784    7 Fiatalok vezetői 
engedélyének 
megszerzésével 
összefüggő hozzá-
járulás 

a.  Az előirányzat a 20 év alatti fiatalok vezetői engedélyének 
megszerzéséhez nyújt támogatást. Az előirányzat célja, 
hogy elősegítse a fiatalok számára a B kategóriás vezetői 
engedély megszerzését azzal, hogy a sikeres vizsgát köve-
tően, a jogosultság fennállása esetén biztosítsa az intézke-
dést megalapozó jogszabályban rögzített értékhatárig a 
vizsgázó felmerülő költségei visszatérítésének fedezetét, 
illetőleg a hatósági feladatok ellátásához szükséges forrást. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzak-
ciós illeték biztosítása. 

a.: magánszemély, Kincstár  
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: – 

a.: biztosítható 
b.: – 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

Kincstár – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

85. 265501  16 Szociális szolgáltatások és egyéb 
szociális feladatok támogatása 

          

86. 271256   1 Szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások fejlesztése, 
szakmai feladatok támogatása 

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevé-
kenységhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi tevékeny-
ségek végzése, programok, pályázati programok, képzések, 
szakértői díjak, kiadványok, rendezvények, szervezetek tá-
mogatása.  
Falu- és tanyagondnoki szolgálatok működését szakmailag 
fejlesztő és koordináló non-profit szervezetek támogatása. A 
szolgáltatás területi működését felügyelő, fejlesztő szervezeti 
hálózat működésének támogatása. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvényben előírt egyházi módszertani feladatok ellá-
tásához támogatás biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, egyes jogi 
személyek vállalata, leányvállalat, 
helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

87. 348673   3 Család- és ifjúságügyi 
fejlesztések, szolgáltatások és 
programok támogatása 

Az előirányzat a család- és ifjúságügyi rendezvények, sajtó-
termékek, tájékoztatási tevékenységek, programok, szolgálta-
tások, korszerű felszerelések, eszközök beszerzését finanszí-
rozza. 

civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, helyi önkor-
mányzat, nemzetiségi önkormány-
zat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szerve-
zet, jogszabály alapján jogi sze-
mélynek minősülő egyéb szerve-
zet, társulás 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

88. 296513   6 Családpolitikai Programok a:  Forrás biztosítása a népesedés és a családügy, valamint a 
férfiak és nők egyenlősége területén megvalósuló, a csalá-
dokat erősítő, a népesedési folyamatokat befolyásoló, a nők 
helyzetének javítását, a család és munka összeegyeztetését 
szolgáló különféle cselekvési, modellkísérleti, a családbarát 
közgondolkodást erősítő szakmai programok és akciók 
végrehajtásához, valamint a családok érdekképviseletét el-
látó szervezetek, határon túli családszervezetek koordinálá-
sával foglalkozó civil szervezetek támogatásához. 

b:  Az előirányzat fedezetet biztosít az Idősbarát Önkormány-
zat Díj és az idősügyi programok támogatására, az idősebb 
generációt célzó pályázatok nyerteseinek díjazására, nem-
zedékek közötti programok támogatására, idősügyi rendez-
vények lebonyolítására. 

c:  Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a gyermekek 
napközbeni ellátását érintő szakmafejlesztési célok és mód-
szertani feladatok ellátásához a kijelölt szervezeteknek, va-
lamint az örökbefogadás után követésének támogatására. 

d: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzak-
ciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, helyi önkor-
mányzat, nemzetiségi önkormány-
zat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, külföldi személy, 
határon túli szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, társulás, külföldi 
szervezet 
b.: civil szervezet, helyi önkor-
mányzat, egyéni vállalkozónak 
nem minősülő természetes sze-
mély, költségvetési szerv, közala-
pítvány, köztestület, egyházi jogi 
személy, gazdasági társaság, egye-
sülés, nemzetiségi önkormányzat,  
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi személy-
nek minősülő egyéb szervezet, 
társulás 
c.: civil szervezet 
d.: Kincstár

a.-b: kérelem alapján 
pályázati úton 

c.: kérelem alapján 
d: – 

a.-c-: biztosítha-
tó 

d.: – 
 

a.-b.: egyössze-
gű kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

c.: egyösszegű 
kifizetéssel 

d.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.-c.: felhatal-
mazó nyilatko-

zat 
d.: – 

– a.-b.: 
igénybe 
vehető 
c.-d.: – 

– 

89. 296524   7 Családpolitikai célú pályá-
zatok 

Pályázati úton támogatásban részesíti azokat a családok érde-
kében tevékenykedő, valamint a férfiak és nők egyenlőségé-
vel foglalkozó szervezeteket és munkáltatókat, amelyek a 
családok jólétét növelő, a nők helyzetén javító gyakorlati 
szolgáltatásaikkal és különféle programjaikkal hozzájárulnak 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, helyi önkor-
mányzat, helyi önkormányzati 

pályázati úton 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

a családbarát foglalkoztatás és közgondolkodás népszerűsíté-
séhez és a családbarát társadalom megteremtéséhez és fenn-
tartásához. Támogatja azokat a magánszemélyeket, akik a 
családot népszerűsítő irodalmi művet vagy fotót küldenek a 
pályázat keretében. 

költségvetési szerv, társulás, egyé-
ni vállalkozó, egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy 

90. 351706   9 Karitatív Tanács tagjai által 
koordinált feladatok 

Az előirányzat biztosít fedezetet a Karitatív Tanács tagszer-
vezetei részére a karitatív tanácsi tagságból eredő, valamint 
egyéb felmerülő feladataik megvalósításának támogatására. 

belső egyházi jogi személy, civil 
szervezet 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– 20 millió Ft 
feletti (előleggel 

biztosított) 
költségvetési 

támogatás ese-
tén civil szerve-
zettől felhatal-
mazó nyilatko-

zat 

– – – 

91. 243145  17 Egyes szociális pénzbeli támogatások           

92. 059811   1 Gyermekvédelmi Lakás 
Alap 

a. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a nevelésbe vé-
telből a nagykorúvá válással kikerült fiatal felnőttek 
számára megállapított otthonteremtési támogatással 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, valamint a posta-
költséget tartalmazza. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

93. 258545   6 Mozgáskorlátozottak szer-
zési és átalakítási támogatása 

a. A személygépkocsi szerzési és átalakítási, egyéb jármű 
szerzési támogatás a mozgáskorlátozott személyek köz-
lekedésének elősegítésére biztosít támogatást. E támo-
gatásokra való jogosultságot a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet határozza meg, míg 
a támogatásban részesíthetők száma évente kerül megál-
lapításra. Tartalmazza a postai szolgáltatási díj fedeze-
tét. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: nem biztosít-
ható 
b.: - 

a.: részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

94. 243156   7 GYES-en és GYED-en 
lévők hallgatói hitelének 
célzott támogatása 

Az előirányzat tartalmazza a GYES-en, GYED-en lévők 
hallgatói hitele esetében a törlesztési kötelezettség szünetelé-
se időszakában nyújtott célzott és teljes kamattámogatás 
összegét. 

egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, gazdasági 
társaság 

kérelem alapján 
 

nem biztosítható részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

95. 268990  18 Gyermekvédelmi szolgáltatások 
fejlesztése 

a. Gyermekvédelmi szakellátási intézmények, nevelőszü-
lői hálózatok, javítóintézetek fejlesztése, egyes mód-
szertani feladatok ellátása, fejlesztéseket megalapozó 
felmérések készítése, a különleges és speciális gyer-
mekotthonok, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, 
javítóintézetek, illetve gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi szolgáltatást végző szervezetek innovatív programja-
inak támogatása, valamint önkormányzatok, civil szer-
vezetek, egyházi és szakmai szervezetek szakmafejlesz-
tési céljainak támogatása, szakmai kiadványok kiadása, 
terjesztése.  

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, központi költ-
ségvetési szerv, egyházi jogi sze-
mély, helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv, 
határon túli szervezet, gazdasági 
társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 
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1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

96. 266190  19 Szociális célú humánszolgáltatások           

97. 244201   1 Szociális célú nem állami 
humánszolgáltatások támoga-
tása 

a. Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartá-
sú szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmé-
nyek működési kiadásainak támogatására szolgál. A tá-
mogatás igénylésének, folyósításának, elszámolásának 
és ellenőrzésének rendjét az egyházi és nem állami 
fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támoga-
tásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet hatá-
rozza meg. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, egyes jogi 
személyek vállalata, leányvállalat, 
nemzetiségi önkormányzat, nem-
zetiségi önkormányzati költségve-
tési szerv, társulás, egyéni vállal-
kozó, egyéni cég, jogszabály alap-
ján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 
b.:Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: nem biztosít-
ható 
b.: - 

a.: részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

98. 281334   4 Közösségi ellátások, utcai 
szociális munka, krízisköz-
pont és a Biztos Kezdet Gye-
rekház finanszírozása 

a. A pályázati úton 3 éves befogadásra került utcai szociá-
lis munka szolgálatok, alacsonyküszöbű szolgálatok, a 
krízisellátás támogatása, továbbá a Biztos Kezdet Gye-
rekház program pályázati úton történő támogatása. A 
finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és a kö-
zösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, egyes jogi 
személyek vállalata, leányvállalat, 
helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

a.: pályázati úton 
b.: - 

 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

a.: Szociális és 
Gyermekvédel-
mi Főigazgató-
ság (a további-
akban: SZGYF) 

b.: - 

– – 

99. 266201   5 Szociális szolgáltatások 
kiegészítő támogatása 

A tartós bentlakásos intézményben ápolt idősek ápoló, gon-
dozó tevékenységének minőségjavítását célzó kiegészítő 
támogatás. 

önkormányzat, egyházi jogi sze-
mély, egyházi fenntartású intéz-
mény 

pályázati úton 
 

nem biztosítható részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

100. 343640   7 Szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 
ellátási szerződésekkel törté-
nő finanszírozása 

Az előirányzat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
által már megkötött, és jövőben kötendő szerződéseinek 
egyedi támogatás forráskeretét biztosítja. 

. 

civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, egyes jogi 
személyek vállalata, leányvállalat, 
helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 
 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

 

–  felhatalmazó 
nyilatkozat 

 

– igénybe 
vehető 

 

– 

101. 346473   8 Szociális humánszolgálta-
tók részére biztosított szociá-
lis- és gyermekvédelmi ága-
zati pótlék, és egyéb ágazati 
bérrendezéssel összefüggő 
támogatások 

a. Az előirányzat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
alapján elrendelt, a szociális, gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi intézményeket fenntartó nem állami, nem 
önkormányzati szervezetek részére bevezetésre került 
szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális 
hozzájárulási adójához biztosít fedezetet.  

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, egyes jogi 
személyek vállalata, leányvállalat, 
nemzetiségi önkormányzat, nem-
zetiségi önkormányzati költségve-
tési szerv, társulás, egyéni vállal-
kozó, egyéni cég, jogszabály alap-
ján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

102. 349140   9 Állami és köztestületi szo-
ciális intézmények részére 
biztosított ágazati pótlék 

Az előirányzat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján 
elrendelt, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi in-
tézményeket fenntartó központi, köztestületi költségvetési 
szervezetek részére bevezetésre került szociális ágazati ösz-
szevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adójához 

központi költségvetési szerv, 
köztestületi költségvetési szerv 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

biztosít fedezetet.  
 

103. 353784   10 Egyes szociális és gyer-
mekvédelmi szolgáltatások 
fejlesztési támogatása 

A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és innovatív 
fejlesztések működési és beruházási tárgyú támogatása, vala-
mint szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevé-
kenységekhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi tevé-
kenységhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi tevékeny-
ségek végzése, programok, pályázati programok, képzések, 
szakértői díjak, kiadványok, rendezvények, szervezetek támo-
gatása. 
 

 civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, egyes jogi 
személyek vállalata, leányvállalat, 
helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 
 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

 

a kötelezettség-
vállalási doku-

mentumban 
meghatározottak 

szerint 

 felhatalmazó 
nyilatkozat 

 

– igénybe 
vehető 

 

– 

104. 368962   11 Szociális humánszolgálta-
tásokkal kapcsolatos egyéb 
bérintézkedés 

a.  Az előirányzat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi intézményeket fenntartó nem állami, nem önkor-
mányzati szervezetek részére biztosít támogatást a mini-
málbér és garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó 
kompenzációhoz. 

b.     A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, egyes jogi 
személyek vállalata, leányvállalat, 
nemzetiségi önkormányzat, nem-
zetiségi önkormányzati költségve-
tési szerv, társulás, egyéni vállal-
kozó, egyéni cég, jogszabály alap-
ján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: – 

a.: biztosítható 
b.: – 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

105. 255667  20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi 
integrációs szociális programok 

          

106. 294613   3 Család, esélyteremtési és 
önkéntes házak, továbbá 
egyéb esélyteremtési progra-
mok támogatása 

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózat szakmai 
koordinálásával, a hálózat fejlesztésével kapcsolatos felada-
tok ellátása, a Hálózat működtetése az ország 19 megyéjében 
és a fővárosban. 
A kapcsolati erőszak áldozatait segítő krízisellátó rendszer 
hatékony működésével kapcsolatos koordinációs és fejlesztési 
feladatok ellátása. 
Esélyteremtési feladatokat ellátó szervezetek támogatása 
kiemelt tekintettel helyi esélyegyenlőségi, esélyteremtési jó 
gyakorlatok elterjesztésére, modellprogramok megvalósításá-
nak támogatására. 
A Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglalt célkitűzések végre-
hajtása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, helyi önkor-
mányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, egyházi jogi 
személy 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

107. 368251   4 Az Országos Kríziskezelő 
és Információs Telefonköz-
pont működésének támogatá-
sa 

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont 
működésének támogatása, a kapcsolati erőszak áldozatait 
segítő krízisellátó rendszer hatékony működésével kapcsolatos 
koordinációs feladatok ellátása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, helyi önkor-
mányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, egyházi jogi 
személy 

kérelem alapján biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

108. 281367   6 Fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő 
programok támogatása 

a. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ 
Egyezmény, illetve az Országos Fogyatékosságügyi 
Program végrehajtása keretében az érintettek önálló 
életvitelét segítő programok, a fogyatékos személyek 
érdekében végzett hiánypótló szolgáltatások költségve-
tési támogatása, önálló életvitelt segítő kutyák kiképzé-
sének támogatása, szülősegítő szakmai programok tá-
mogatása, fogyatékos személyt nevelő családok ottho-

a.: civil szervezet, költségvetési 
szerv, gazdasági társaság, közala-
pítvány, köztestület, egyházi jogi 
személy, egyesülés, helyi önkor-
mányzat, nemzetiségi önkormány-
zat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

nában szakszerű felügyeletet biztosító szolgáltatás tá-
mogatása, gépjárműbeszerzés támogatása, pályázati le-
bonyolítási költségek támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

túli személy, határon túli szerve-
zet, jogszabály alapján jogi sze-
mélynek minősülő egyéb szerve-
zet, társulás 
b.: Kincstár 

lési értesítők 
szerint 

109. 298246   8 Jelnyelvi tolmácsszolgálta-
tás és elemi látásrehabilitáció 
támogatása 

a. Fogyatékos személyek részére jelnyelvi tolmácsszolgál-
tatást vagy elemi látásrehabilitációs szolgáltatást egysé-
ges szakmai sztenderdek alapján nyújtó szervezetek tel-
jesítmény-alapú finanszírozása, kérelem alapján fogya-
tékosságügyi szakmai program támogatása, pályázati 
lebonyolítási költségek támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, költségvetési 
szerv, gazdasági társaság, közala-
pítvány, köztestület, egyházi jogi 
személy, egyesülés, helyi önkor-
mányzat, nemzetiségi önkormány-
zat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szerve-
zet, jogszabály alapján jogi sze-
mélynek minősülő egyéb szerve-
zet, társulás 
b.:Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

110. 304168   12 Hajléktalanokhoz kapcso-
lódó közfeladatok ellátása 

A jogszabályban meghatározott hajléktalan-ellátó intézmé-
nyek kiegészítő feladatainak pályázat útján történő támogatá-
sa: intézmények felújítási kiadásaihoz való hozzájárulás, 
szolgáltatások fejlesztése, kiegészítő/programok költségeihez, 
valamint téli krízisidőszak megnövekedett feladatainak ellátá-
sához támogatás nyújtása, továbbá a lebonyolítási díj fedeze-
te. Működési költség és támogatás biztosítása a hajléktalanság 
problémájának leküzdését szolgáló, a hajléktalan ellátást 
kiegészítő programok kivitelezéséhez, speciális hajléktalan 
feladatok, továbbá a hajléktalan embereket ellátó intézmény-
rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásához. 

civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, szövetkezet, 
lakásszövetkezet, európai szövet-
kezet, helyi önkormányzat, nemze-
tiségi önkormányzat, társulás, 
jogszabály alapján jogi személy-
nek minősülő egyéb szervezet, 
gazdasági társaság 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

111. 304157   13 Autista otthonok, értelmi 
sérült és halmozottan fogya-
tékosokat ellátó lakóotthonok 
támogatása 

a. Fogyatékos személyeket ellátó otthonok kiegészítő 
támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, gazdasági társa-
ság, egyéb állami gazdálkodó 
szerv, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szer-
vezet, gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, egyházi 
jogi személy 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: - 

– 

112. 263456  21 PHARE Programok           

113. 237055   4 HU-9904-01 (Halmozottan 
hátrányos helyzetű fiatalok 
társadalmi integrációja) 

          

114. 237077    2 Hazai társfinan-
szírozás HU-
9904-01 (Halmo-
zottan hátrányos 
helyzetű fiatalok 
társadalmi integ-
rációja) 

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű és 
kiemelten a roma fiatalok általános iskolai lemorzsolódásának 
csökkentését célzó intézkedésekhez, középfokú iskoláztatá-
sukat segítő felzárkóztató programokhoz, továbbá a tehetsé-
ges roma tanulók támogatásával a fiatalok felsőoktatásba való 
bekerülésének segítéséhez. 

költségvetési szervek, nevelési-
oktatási intézmények 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

115. 246523   5 A képzésből a munka vilá-
gába történő átmenet támoga-
tása 
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Cím-
név 
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név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-
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Támogatási 
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határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-
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Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

116. 240634    1 Phare támogatás 
(HU 0008-02) 

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű és 
kiemelten a roma fiatalok általános iskolai lemorzsolódásának 
csökkentését célzó intézkedésekhez, középfokú iskoláztatá-
sukat segítő felzárkóztató programokhoz, továbbá a tehetsé-
ges roma tanulók támogatásával a fiatalok felsőoktatásba való 
bekerülésének segítéséhez. 

költségvetési szervek, nevelési-
oktatási intézmények 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

117. 246534   6 Halmozottan hátrányos 
helyzetű fiatalok társadalmi 
integrációja II. 

          

118. 242812    1 Phare forrás 
(Halmozottan 
hátrányos helyzetű 
fiatalok társadalmi 
integrációja II) 

Az előirányzat roma közösségi házak és információs közpon-
tok létrehozásának, hátrányos helyzetű, elsősorban roma 
gyermekek iskolai integrációját segítő pedagógiai programok 
fejlesztésének, adaptálásának és alkalmazásának, továbbá 
romológiai tanulmányok és képzések bevezetésének támoga-
tásával hozzájárul a szociálisan hátrányos helyzetű, elsősor-
ban roma lakosság integrációjának elősegítéséhez, esély-
egyenlőségének megteremtéséhez. 

költségvetési szervek, nevelési-
oktatási intézmények 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

119. 242823    2 Hazai társfinan-
szírozás (Halmo-
zottan hátrányos 
helyzetű fiatalok 
társadalmi integ-
rációja II) 

Az előirányzat roma közösségi házak és információs közpon-
tok létrehozásának, hátrányos helyzetű, elsősorban roma 
gyermekek iskolai integrációját segítő pedagógiai programok 
fejlesztésének, adaptálásának és alkalmazásának, továbbá 
romológiai tanulmányok és képzések bevezetésének támoga-
tásával hozzájárul a szociálisan hátrányos helyzetű, elsősor-
ban roma lakosság integrációjának elősegítéséhez, esély-
egyenlőségének megteremtéséhez. 

költségvetési szervek, nevelési-
oktatási intézmények 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

120. 003056  22 Egészségügyi ágazati előirányzatok           

121. 368462   1 BELLA Program 
akreditációja 

Az előirányzat felhasználásnak célja, hogy a BELLA (Beteg-
ellátók Akkreditációja a biztonságos betegellátásért) projekt 
kialakítása, működtetése során az egészségügyi szolgáltatást 
nyújtó intézményekben a betegek ellátása biztonságosabb és 
eredményesebb legyen.  

központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

122. 263978   2 Egészségügyi ellátási és 
fejlesztési feladatok 

Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egés-
zségfejlesztési feladatok végrehajtásának támogatására szak-
mai szervezetek bevonásával, a közfinanszírozott egészség-
ügyi szolgáltatók felhalmozott adósságának rendezéséhez, 
valamint az egészségügyi intézmények infrastrukturális fej-
lesztését célzó projektek megvalósításához. 

központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, egészség-
ügyi köztestület, civil szervezet, 
közalapítvány, egyházi jogi sze-
mély, gazdasági társaság, társulás, 
egyéni vállalkozó 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

a kötelezettség-
vállalási doku-

mentumban 
meghatározottak 

szerint 

Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

123. 270801   3 Légimentés eszközpark 
bérlésével összefüggő kiadá-
sok 

Az előirányzat felhasználásának célja a 7 db mentőhelikopter 
bérleti díjának fedezetbiztosítása, továbbá a mentőhelikopte-
rek működtetéséhez kapcsolódó üzemanyag, esetleges javítá-
si, illetve a pilótaképzés költségeinek biztosítása. 

gazdasági társaság kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

 egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

 

– – – 

124. 349584   6 Nem központi fenntartású 
Egészségfejlesztési Irodák 
támogatása 

Az egészségügy prevenciós kapacitásainak megerősítéseként 
létrejövő Egészségfejlesztési Irodákban (a továbbiakban: EFI) 
cél és ez által feladat az egészséget szolgáló egyéni magatar-
tásminták kialakítása, valamint fenntartása. Az EFI tudomá-
nyos bizonyítékokkal alátámasztott hatékony intervenciókat 
alkalmazva, állapotfelméréssel, egészségfejlesztő és életmód-
váltó programok megvalósításával személyes tanácsadási 
rendszeren keresztül támogatja klienseit. Az előirányzat 
felhasználásának célja a nem központi fenntartású EFI-k 
működésének támogatása. 

gazdasági társaság, központi költ-
ségvetési szerv, helyi önkormány-
zat, helyi önkormányzati költség-
vetési szerv, civil szervezet, társu-
lás

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

125. 359473   7 A kollegiális vezetői rend-
szer működtetése 

A kollegiális vezetők havi juttatásának (tiszteletdíj) biztosítá-
sa. 

egyéni vállalkozó, gazdasági társa-
ság 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

126. 359484   8 A betegbiztonság növelésé-
vel és a struktúra átalakításá-
val kapcsolatos támogatások 

Az előirányzat felhasználási célja: higiéniás eszközök biztosí-
tása egészségügyi intézmények részére, valamint gyógyszer-
biztonság és Hepatitis C szűrés megvalósítása egészségügyi 
dolgozók részére. 

központi költségvetési szerv kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

127. 368473   9 Egynapos sebészet eszköz-
fejlesztése 

Az előirányzat felhasználásának célja az aktív fekvőbeteg-
szakellátás tehermentesítése az egynapos sebészeti eljárás 
bővítése által. 

központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható  egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

128. 368484   10 Krónikus Hepatitis C 
betegekkel foglalkozó dolgo-
zók szűrése, kezelése 

Az előirányzat felhasználásának célja a HCV-fertőzés szem-
pontjából magas kockázatú munkakörben dolgozó, foglalko-
zásuknál fogva HCV-expozíciónak kitett egészségügyi dol-
gozók térítésmentes szűrése és a kiszűrtek számára ingyenes 
hatékony kezelés biztosítása. 

központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható  egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

129. 368528   11  Nemzeti innovációs 
onkogenomikai és precíziós 
onkoterápiás programok 
elindítása, fejlesztése 

Az új nemzeti program célja a  daganatok kialakulásáért 
felelős gének vizsgálata és azonosítása, a rájuk ható kombi-
nált, precíziós kezelések kifejlesztése. Ezen túlmenően olyan 
új genomikai panelek kialakítása, amelyek hatékonyan alkal-
mazhatók a daganatok korai diagnózisára, a terápiás kezelés 
hatékonyságának nyomon követésére. 

központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv 

kérelem alapján  
pályázati úton 

biztosítható  egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

130. 368539   12 MRE Bethesda Gyermek-
kórháza és a Budai 
Irgalmasrendi Kórház közös 
fejlesztése 

Az előirányzat felhasználásának célja a Magyarországi Re-
formátus Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a Budai 
Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztése, a kórházi infrastruk-
túra javítása, családbarát környezet kialakítása és az egés-
zségügyi ellátások fejlesztése. 

központi költségvetési szerv, civil 
szervezet, egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság.  

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

a kötelezettség-
vállalási doku-

mentumban 
meghatározottak 

szerint 

Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

131. 271889   13 Kisforgalmú gyógyszertá-
rak működtetési támogatása 

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általá-
nos szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 41. §-a, 
valamint a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, 
gyógyászati segédeszközök, és gyógyfürdőellátások árához 
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. §-a és 6/D. §-a 
alapján működési célú támogatásra jogosult kisforgalmú 
gyógyszertárat működtető vállalkozások támogatása, vala-
mint – figyelemmel arra, hogy az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény értelmében a költségvetési támogatá-
si igények fedezetét a jogosultság keletkezési évének decem-
ber 31-ét követő 5. év végéig biztosítani kell – a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) utólagosan 
benyújtott igénylések alapján a jogosultak számára nyújtandó 
működési célú támogatás fedezetének biztosítása. Az utóla-
gosan jelentkező jogosultsági igények változó, előre nem 
tervezhető jellege miatt ezen igénylések teljesítésének rendje 
a NAV, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet és az EMMI között fennálló Együttmű-
ködési Megállapodásban kerül rendezésre. 
A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak 
minősül, amely az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 
nyújtható. 

közforgalmú gyógyszertárat mű-
ködtető vállalkozás 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

132. 343373   19 Patika hitelprogram ka-
mattámogatása 

a. Az előirányzat biztosítja a közforgalmú gyógyszertá-
rakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elő-

a.: egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy 

a.: kérelem alapján a.: biztosítható a.: részletekben 
történő kifize-

– a.: felhatalmazó – – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

segítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel 
bevezetett Patika Hitelprogram fedezetét, amely alapján 
állami kamattámogatással kedvezményes kamatozású 
hitelre jogosult az a gyógyszerész, aki elővásárlási jog 
gyakorlásával tulajdonhányadot kíván szerezni a hitel-
céllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társa-
ságban  
aa.) oly módon, hogy 2017. január 1-jét követően sem 
közvetlenül, sem közvetetten nem rendelkezett tulajdoni 
hányaddal gyógyszertárat működtető gazdasági társa-
ságban, 
ab.) amely egy település gyógyszerellátását egyedül biz-
tosítja, 
ac.) oly módon, hogy a tulajdonhányad szerzésével nö-
vekedik a meglévő gyógyszerészi tulajdoni hányad a 
gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban 
ad.) amely 100%-os gyógyszerészi tulajdoni hányaddal 
rendelkezik. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

b.:Kincstár b.: - b.: - téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-

lési értesítő 
szerintő 

nyilatkozat 

b.: - 

133. 302991   20 Egészségügyi szakképzési 
(rezidens) rendszer működé-
sének támogatása 

Az államilag támogatott szakorvos képzéshez kapcsolódó 
támogatások biztosítása 

a. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rend-
szerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján 
a szakorvosjelölt munkáltatójának, valamint a képzést 
koordináló egyetemeknek folyósítandó, a képzésben 
részvétellel, valamint a foglalkoztatással összefüggő 
támogatás fedezete, 

b. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rend-
szerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 
162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a szakkép-
zést koordináló egyetemek részére a képzéssel össze-
függésben biztosítandó támogatások fedezete 

központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, önkormányzati 
egészségügyi szolgáltató, civil 
szervezet 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

134. 343684   24 Egészségügyi intézmé-
nyek fejlesztése és rendkívüli 
támogatása 

Az előirányzat felhasználásának célja a XX. EMMI fejezet 
10. cím 2. alcíméhez sorolt, az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ középirányítói jogkörébe tartozó egészségügyi in-
tézmények, valamint rábízott vagyona részét képező részese-
déssel működő gazdasági társaság használatában lévő ingat-
lanok/épületek, elhasználódott tárgyi eszközök – gépek, 
berendezések, orvosi műszerek, technikai eszközök, energeti-
kai, épületgépészeti, informatikai berendezések – eredeti 
állagának helyreállítása, felújítása, korszerűsítése, illetve 
egyéb rendkívüli fenntartói támogatás, tulajdonosi hozzájáru-
lás biztosítása, valamint a fenntartható működést célzó szak-
mai, gazdasági és strukturális intézkedések támogatása. 

központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság (a XX. EMMI 
fejezet 10. cím 2. alcíméhez sorolt, 
az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ középirányítói jogkörébe 
tartozó egészségügyi intézmények 
és a rábízott vagyon részét képező 
részesedéssel működő gazdasági 
társaság) 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

a kötelezettség-
vállalási doku-

mentumban 
meghatározottak 

szerint 

Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

135. 352051   25 Egészséges Budapest 
Program 

Az előirányzat felhasználásának célja a fővárosi és Pest me-
gyei egészségügyi szakellátások fejlesztése, az érintett intéz-
mények infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság és 
betegelégedettség növelése, a lakosság ellátási színvonalának 
emelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, 
valamint kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása 
érdekében, a szakellátási feladatokat a legmagasabb ellátási 
szinten és folyamatosan nyújtani képes központok kialakítása, 
továbbá a fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzési és 
tervezési feladatok biztosítása.  

központi költségvetési szerv, civil 
szervezet, egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság, helyi önkor-
mányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, társulás, egés-
zségügyi köztestület, közalapít-
vány 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

a kötelezettség-
vállalási doku-

mentumban 
meghatározottak 

szerint 

Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

136. 354351   26 Egyházi fenntartású egés- 2012 decemberében elfogadásra került az egyházak hitéleti és egyházi jogi személy. civil szerve- kérelem alapján biztosítható egyösszegű a kötelezettség- Áh-n kívüli nem – igénybe – 
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1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

zségügyi intézmények kiegé-
szítő támogatása 

közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. törvény 6. § (2) bekezdésének módosítása, amely 
alapján a kiegészítő támogatásban részesültek körébe bekerül-
tek az egészségügyi ágazat egyházi fenntartásban lévő intéz-
ményei is. A forrás felhasználásának célja az egyházi fenntar-
tású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása. 

zet   kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

vállalási doku-
mentumban 

meghatározottak 
szerint 

egyházi jogi 
személy ked-
vezményezett 
esetén. felha-

talmazó nyilat-
kozat 

vehető 

137. 359839   27 A Betegápoló 
Irgalmasrend projektjeinek 
finanszírozása 

Az előirányzat felhasználásának célja a Betegápoló 
Irgalmasrend egyes projektjeinek támogatása, így különösen: 

a. a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház 
Budapest, Frankel Leó út 54. szám alatti székhelyű te-
lephelye komplex felújítása, 

b. a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház 
Vác, Március 15. tér 7-9. szám (2943/4 hrsz.) alatti te-
lephelye bővítése és felújítása, 

c. a Betegápoló Irgalmasrend Pécs, Irgalmasok utcája 1. 
szám (17458/1 hrsz.) alatti Pécsi Háza épületének ener-
giahatékonysági célú felújítása, 

d. A Betegápoló Irgalmasrend által Hajós városban alapí-
tandó szociális létesítmény kialakításához és az erre 
rendelkezésre bocsátott Hajós, Jókai Mór u. 4. (884/4 
hrsz.) alatti ingatlan felújítása. 

 egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

138. 368628   28 Nemzeti Népegészségügyi 
Stratégiával összefüggő 
feladatok 

Az előirányzat felhasználásának célja az 1234/2017. (IV. 28.) 
Korm. határozatban megfogalmazott, a Nemzeti Népegés-
zségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szak-
politikai program 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek 
megvalósítása, az alábbi programok mentén: 
a) „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program, 
b) szervezett, célzott népegészségügyi vastag- és végbélszű-
rés országos kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő program, 
és  
d) a fenti népegészségügyi intézkedéseket támogató kommu-
nikációs kampány. 

központi költségvetési szerv kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

139. 338339  25 Felújítások központi támogatása, 
egyéb fejlesztési támogatások 

          

140. 344695   7 A szentendrei Pajor kúria 
felújítása, bővítése 

A szentendrei Ferenczy Múzeumnak otthont adó egykori 
Pajor-kúria épületének műemléki és funkcióbővítő rekonst-
rukciójához szükséges támogatás. 

helyi önkormányzati költségvetési 
szerv  

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

141. 270312   10 Egyéb felújítási, fejlesztési 
támogatások  

Az előirányzat a támogatásban részesítendő szervezetek 
kisebb épület felújítási munkáinak elvégzésére, vis maior 
helyzetek okozta károk, valamint a folyamatos működést 
akadályozó műszaki meghibásodások elhárítására nyújt fede-
zetet. 

központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, gazdasági 
társaság 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

142. 343406   15 MOME Campus - Kreatív 
Innovációs és Tudáspark 
kialakítása 

A Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakításához nyújtott 
támogatás: 3M (Műhelyház, Műteremház, Médiaház), Kuta-
tóbázis, Akadémiai Épület, Főépület, Gondűző, Szintalatti 
beépítések, Zöld terület kialakítása a B” épület újjáépítése, 
kiegészítő technológia biztosítása; BME „Z” épületben ideig-
lenes tartózkodási hely kialakítása (költözés és visszaköltö-
zés). 

központi költségvetési szerv kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– –  – – – 

143. 343806   19 Győri Evangélikus Egy-
házközség Insula Lutherana 
fejlesztése 

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1700/2013. (X. 4.) 
és a győri Insula Lutherana beruházás további forrásbiztosítá-

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-

– – – igénybe 
vehető 

– 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

sával összefüggő feladatokról szóló 1479/2017. (VII. 25.) 
Korm. határozat alapján az előirányzat biztosítja a Győri 
Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztésének 
megvalósítását. 

téssel 

144. 355006   22 Óvodai férőhelybővítés 
pályázat 

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-h) pontjában felsorolt nevelési-
oktatási intézmények felújítási, valamint beruházási feladata-
inak támogatása. 

helyi önkormányzat, helyi önkor-
mányzat által fenntartott nevelési-
oktatási intézmény, gazdasági 
társaság, egyházi jogi személy, 
vallási tevékenységet végző szer-
vezet, költségvetési szerv, közala-
pítvány, alapítvány, egyesület 

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

145. 006156  26 Alapítványok, közalapítványok által 
ellátott feladatok és általuk fenntartott 
intézmények támogatása 

          

146. 271434   1 Oktatási alapítványok, 
közalapítványok 

          

147. 362073    1 Rudnay Sándor 
Alapítvány fej-
lesztési támogatá-
sa 

A Rudnay Sándor Alapítvány által az Esztergom, Vadrózsa 
utca 12. számú ingatlanon 3 csoportos, 60 férőhelyes óvoda - 
ifjúsági szállás - alapítványi iroda létesítése. 

alapítvány kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

148. 295357    2 Közalapítvány a 
Budapesti Német 
Nyelvű Egyete-
mért 

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 
nemzetközi együttműködési megállapodás alapján jött létre és 
működik. Fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német 
Nyelvű Egyetemnek. Az előirányzat támogatást nyújt mind a 
Közalapítvány, mind az Egyetem működéséhez. 

közalapítvány kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

149. 295479    14 Autizmus 
Alapítvány 

Az Autizmus Alapítvány az autista és autisztikus gyermekek 
és serdülők speciális habilitációs és rehabilitációs kezelésé-
hez, fejlesztéséhez, neveléséhez, oktatásához és munkára való 
felkészítéséhez nyújt támogatást közvetlenül az Alapítvány 
Módszertani Központjának intézményei (Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézménye, Ambulanciája, Kognitív 
Pszichológiai Labor, Terápiás Centrum, Nappali Ellátást 
Nyújtó Szociális Intézmény, Felnőtt Klub) útján. 

 alapítvány kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

150. 270234   2 Kulturális alapítványok, 
közalapítványok 

          

151. 271445    10 Egyéb kulturá-
lis alapítványok 
működési és prog-
ramtámogatása 

a. Előadó-művészeti, alkotóművészeti és közgyűjteményi 
célú kulturális alapítványok alapító okiratban meghatá-
rozott feladatainak és működésének támogatása. 
Kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfej-
lesztő munkát végző alapítványok, továbbá a kulturális, 
közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő mun-
kát végző szervezetek, intézmények számára szakmai-
módszertani fejlesztő szolgáltatásokat biztosító alapít-
ványok támogatása; a népművészeti és amatőr művésze-
ti alapítványok támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: alapítványok, közalapítványok 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

152. 297468    12 Trianon Múze-
um Alapítvány 
(Várpalotai Tria-

A tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múze-
um működésének és programjainak támogatása. 

alapítvány  kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

non Múzeum) 
támogatása 

történő kifize-
téssel 

153. 343417  27 Nemzeti Pedagógus Kar működteté-
sének támogatása 

Az előirányzat az Nkt. 63/H. § (1) bekezdés a) pontja szerint 
támogatást nyújt a Nemzeti Pedagógus Kar, mint köztestület 
működéséhez és feladatainak megvalósításához, így az etikai 
kódex megalkotásával, az Nkt. 4. § 15. pontjában szabályo-
zott pedagógiai célú közösségi szolgálat megszervezésének 
ellenőrzésével, valamint az ezzel kapcsolatos tanácsadó, 
információs tevékenység működtetésével kapcsolatos felada-
taihoz, biztosítva a szakmai partneri együttműködés kereteit 
az ágazat és a pedagógus társadalom között, elősegítve a 
köznevelési rendszer szakmai egységét. 

köztestület kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

154. 264178  28 Gazdasági társaságok által ellátott 
feladatok támogatása 

a. Az előirányzat hozzájárulást biztosít az EMMI tulajdo-
nosi joggyakorlása alatt álló, valamint a magyar állam 
részvételével működő, továbbá egyéb közszolgáltatási 
szerződéssel rendelkező gazdasági társaságok általános 
(működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásá-
hoz és az általuk ellátott szakmai feladatok megvalósu-
lásához. 

b.      A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: – 

a.: biztosítható 
b.: – 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint  

a.:igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettség-
vállalási doku-

mentumban 
meghatározottak 

szerint 
b.: – 

a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

– – – 

155. 015877  30 Társadalmi, civil és non-profit szer-
vezetek működési támogatása 

          

156. 295235   22 Oktatási társadalmi, civil 
és non-profit szervezetek 

          

157. 270290    2 Oktatási társa-
dalmi szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, egyesü-
letek, bizottságok 
támogatása 

Az előirányzat nyújt fedezetet a köznevelési szakterület or-
szágos tevékenységi körű oktatási, nevelési egyesületei, 
szövetségei működésének pályázati rendszerű támogatására, a 
szervezetek kérelem alapján történő működési költség támo-
gatására, a köznevelési szakterülethez kapcsolódó feladatok 
megoldásához szakértői és háttérdokumentumok, tanulmá-
nyok, kutatások, a nevelési-oktatási programok népszerűsíté-
sét célzó szakmai feladatok finanszírozására.  
Az előirányzatból támogatás nyújtható azoknak az országos, 
regionális pedagógus szakmai, diák és szülői szervezeteknek, 
szövetségeknek, amelyek tevékenységükben szorosan kap-
csolódnak a köznevelési szakterülethez, részt vesznek a mi-
niszter ágazatirányítási tevékenységében, az országos és 
regionális tervek előkészítésében, a nevelési-oktatási progra-
mok népszerűsítését célzó szakmai feladatok végrehajtásában. 

szövetség, civil szervezet, egyesü-
let, költségvetési szerv, nonprofit 
szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

158. 295268   23 Kulturális társadalmi, civil 
és non-profit szervezetek 

          

159. 271490    2 Kulturális társa-
dalmi, civil szer-
vezetek, szövetsé-
gek, egyesületek 
támogatása 

Az előirányzat szolgál az országos hatókörű népfőiskolai 
szervezetek, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi, és 
az örökségvédelmi feladatot végző civil és non-profit szerve-
zetek, testületek, bizottságok támogatására, az e feladatok 
ellátásához szükséges működési feltételek biztosításához, a 
szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzéséhez, 
valamint a programjaik megvalósulásának elősegítése érde-
kében. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

160. 018746    3 Területi Műve-
lődési Intézmé-
nyek Egyesülete 

A más fenntartóval nem rendelkező Területi Művelődési 
Intézmények Egyesülete (TEMI) és 60 tagintézményének 
működési és feladatfinanszírozást szolgáló támogatása a 

egyesület kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

(TEMI) támogatá-
sa 

TEMI-n keresztül: hozzájárulás az ország különböző telepü-
lésein működő közművelődési intézmények, könyvtárak, 
művészeti együttesek kulturális, közösségi alapú társadalom- 
és gazdaságfejlesztő programjaihoz, lakossági szolgáltatás-
nyújtásához, települési közművelődési feladatok ellátásához 
és az intézményekben működő alkotó közösségek, művészeti 
csoportok, körök, klubok fenntartásához és működtetéséhez. 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91. § (1) 
bekezdés c) pontjában előírt hozzájárulás. 

161. 331617    4 Magyar Írószö-
vetség támogatása 

Az előirányzat hozzájárul a Magyar Írószövetség működésé-
nek támogatásához, irodalmi estek, műsorok, irodalmi talál-
kozók megrendezéséhez, a magyar szépirodalom és az olva-
sás népszerűsítéséhez, a magyar irodalom és a magyar írótár-
sadalom szolgálatához, továbbá a kultúráért felelős miniszter 
felelősségi körébe utalt, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 58. § (2) 
bekezdés d) pontja szerinti, a nemzetközi kulturális szerveze-
tekben való magyar részvétellel kapcsolatos közfeladatok 
ellátásához. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

162. 343440    5 Tudományos 
Ismeretterjesztő 
Társulat támoga-
tása 

Az előirányzat célja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
(TIT) mint a közösségi művelődés területén elismert ismeret-
terjesztő, felnőttképzést folytató, tudományos ismeretterjesztő 
folyóiratokat kiadó, intézményfenntartó szervezet és tagszer-
vezetei működési költségeihez, a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontjában előírt 
hozzájárulás. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

163. 351762    6 Rákóczi Szövet-
ség támogatása 

Rákóczi Szövetség tevékenységéből adódó működési és 
programtámogatások biztosítása. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

164. 295302   24 Egészségügyi társadalmi, 
civil és non-profit szerveze-
tek 

          

165. 000329    1 Magyar Vörös-
kereszt támogatá-
sa 

A Magyar Vöröskereszt munkájának támogatása a szervezet 
kiemelt központi és koordinációs feladatainak ellátására és 
működtetésére, nemzetközi kapcsolattartásra, megyei és 
fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátására, mű-
ködtetésére szolgál az alábbiak szerint: 

a. képzési tevékenységek; 
b. a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hálózatának fejlesztése, 

programjainak támogatása (országos találkozó, orszá-
gos HIV/AIDS prevenciós verseny megrendezése, ifjú-
sági önkéntesek oktatása); 

c. nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli 
Európai Unió Irodával; 

d. nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattar-
tás 45 külföldi társszervezettel, 

e. véradásszervezés az Országos Vérellátó Szolgálattal 
kötött Együttműködési Megállapodás alapján; 

f. elsősegély-nyújtási programban részvétel (közúti jár-
művezető jelöltek vizsgáztatása, Országos Elsősegély-
nyújtó Verseny megrendezése, az elsősegélynyújtás Vi-
lágnap megszervezése, lebonyolítása, stb.); 

g. szociális programok szervezése (pl.: családvédelmi 

egyesület  kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

programok, kirándulások, táborok, „Együtt a jövőért” 
program); 

h. katasztrófasegélyezés (hazai és külföldi országok özön- 
és árvíz, valamint a hazai belvíz okozta katasztrófák ká-
rosultjainak megsegítése). 

A szervezet tevékenységét a Magyar Vöröskeresztről szóló 
1993. évi XL. törvényben meghatározott, az alapszabályuk-
ban vállalt feladatok, valamint a „Stratégia 2010-2020.” 
célkitűzései határozzák meg.  

166. 253189    2 Magyar Rákel-
lenes Liga támo-
gatása 

A Magyar Rákellenes Liga tevékenysége a széles körű felvi-
lágosításra és a személyes tanácsadásra irányul, ezzel segítik 
a rákbetegeket a gyógyulásban, illetve az egészséges embere-
ket a rák megelőzésében. A Liga tevékenysége során – többek 
között – elkötelezett civilek bevonásával hirdeti az egészség 
fontosságát, a nehezen megközelíthető régiókba szűrőbuszo-
kat indít, valamint betegklubokat szervez a rákkal küzdők 
számára, továbbá akkreditált továbbképzéseket szervez. 

egyesület  kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

167. 303079    3 Egészségügyi 
társadalmi, civil és 
non-profit szerve-
zetek működési 
támogatása 

Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egés-
zségpolitikai szempontból kiemelt szakmai feladatok végre-
hajtásának támogatására egészségügyi civil és egyéb nonpro-
fit szervezetek bevonásával. 

civil szervezet, közalapítvány kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

168. 253178    4 Magyar ILCO 
Szövetség támo-
gatása 

Az előirányzat a Magyar ILCO Szövetség támogatásán ke-
resztül hozzájárulást biztosít 

a. sztómával élők érdekvédelmének ellátásához, utóápolá-
suk megszervezéséhez, egészségvédelmi továbbképzé-
séhez, rehabilitációjuk elősegítéséhez; 

b. sztómás fiatalok számára nyári üdültetés biztosításához; 
c. tanácsadó szolgálat fenntartásához, az önkéntesek kép-

zéséhez; 
d. nemzetközi kongresszusokon való részvételhez, konfe-

rencia szervezéséhez; 
e. az „ILCO Hírmondó”megjelentetéséhez; 
f. sorstársi beteglátogatás szervezéséhez. 

egyesület  kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

169. 331139    5 Magyar 
Gyermekonkológi
ai Hálózat 

Az előirányzat forrást biztosít a Magyar Gyermekonkológiai 
Hálózat által fenntartott gyermekkori daganatos betegségek 
kiindulására, kiterjedésre és szövettani típusára, prognosztikai 
faktoraira, a kezelés módjára és eredményességére, illetve a 
beteg további sorsára, késői utánkövetésére vonatkozó adato-
kat összegző Országos Gyermektumor Regiszter működteté-
séhez. 

egyesület  kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

170. 331939    6 Daganatos Bete-
gek Rehabilitációs 
Lelki Otthona 

Az előirányzat forrást biztosít a speciális egészségügyi prob-
lémákkal sújtott egyének és családjaik pszichoszociális gon-
dozását és rehabilitációját végző Daganatos Betegek Rehabi-
litációs Lelki Otthona alapfeladatainak ellátásához kapcsoló-
dó működési kiadások részbeni támogatásához. 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 

171. 247223    7 Rákbetegek 
Országos Szövet-
sége 

Az előirányzat felhasználásának célja a Rákbetegek Országos 
Szövetsége tárgyévi működésének támogatása az alábbi 
szakmai feladatok mentén: 

a. a magyarországi rákbetegek érdekeinek országos képvi-
selete, érdekérvényesítése; 

b. a rákbetegek hazai egyesületeinek, klubjainak összefo-
gása és meghatározott témakörökben közvetlen segíté-
se; 

c. a rákbetegséggel, a rákbetegek életével kapcsolatos szé-
leskörű szemléletformálás; 

egyesület  kérelem alapján 
 

biztosítható 

 
egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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Támogatási 
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lító szerv 
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uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
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tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

d. a rákbetegek kellő mértékű, humánus és szakszerű tájé-
koztatása, jogaik megismertetése, érdekképviselete; 

e. segítő szolgáltatások biztosítása. 

172. 225960    8 Gézengúz Ala-
pítvány a Születési 
Károsultakért 

A támogatás célja az Alapítvány által a születési károsultakért 
vállalt közfeladat ellátásának költségeihez való hozzájárulás. 

alapítvány kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

173. 295313   25 Szociális társadalmi, civil 
és non-profit szervezetek 

          

174. 233628    5 Fogyatékos 
személyek érdek-
védelmi szerveze-
tei; közösségi, 
szolidaritási és 
esélyteremtési 
programok támo-
gatása 

a. Fogyatékosok országos, regionális és helyi szervezetei-
nek és szakmai programjaik támogatása, egyéb, a fogya-
tékosok érdekében végzett szakmai tevékenységek tá-
mogatása, pályázati lebonyolítási költségek támogatása.  

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, gazdasági társa-
ság, költségvetési szerv, közalapít-
vány, köztestület, egyházi jogi 
személy, egyesülés, helyi önkor-
mányzat, nemzetiségi önkormány-
zat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
határon túli szervezet, külföldi 
szervezet, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szer-
vezet, társulás, egyéni vállalkozó-
nak nem minősülő természetes 
személy 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– igénybe 
vehető 

– 

175. 000330    6 Értelmi Fogya-
tékossággal Élők 
és Segítőik Orszá-
gos Érdekvédelmi 
Szövetsége 

a. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége és tagszervezetei működésé-
nek, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai 
programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

176. 245545    7 Siketek és Na-
gyothallók Orszá-
gos Szövetsége 

a. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és 
tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport ér-
dekében végzett szakmai programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

177. 000352    8 Mozgáskorláto-
zottak Egyesülete-
inek Országos 
Szövetsége 

a. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szö-
vetsége és tagszervezetei működésének, valamint a cél-
csoport érdekében végzett szakmai programjaik támoga-
tása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

178. 000363    9 Magyar Vakok 
és Gyengénlátók 
Országos Szövet-
sége 

a. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsé-
ge és tagszervezetei működésének, valamint a célcso-
port érdekében végzett szakmai programjaik támogatá-
sa. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 233. szám

 
39795

 

 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

179. 225322    10 Magyar Szerv-
átültetettek Orszá-
gos Sport, Kultu-
rális és Érdekvé-
delmi Szövetsége 

a. A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális 
és Érdekvédelmi Szövetsége és tagszervezetei működé-
sének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai 
programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

180. 279167    11 Autisták Or-
szágos Szövetsége 

a. Az Autisták Országos Szövetsége és tagszervezetei 
működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett 
szakmai programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.:Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

181. 298335    12 Siketvakok 
Országos Egyesü-
lete 

a. A Siketvakok Országos Egyesülete működésének, va-
lamint a célcsoport érdekében végzett szakmai program-
jai támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.:Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

182. 298346    13 Értelmi Sérül-
teket Szolgáló 
Társadalmi Szer-
vezetek és Alapít-
ványok Országos 
Szövetsége 

a. Az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek 
és Alapítványok Országos Szövetsége és tagszervezetei 
működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett 
szakmai programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.:egyösszegű 
kifizetéssel 

 részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

183. 303091    21 Karitatív tevé-
kenységet végző 
szervezetek támo-
gatása 

Karitatív tevékenységeket végző szervezetek, egyházi szere-
tetszolgálatok kiemelt programjainak, speciális, innovatív 
szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása. 
Különösen adománygyűjtés, segítségnyújtás, segélycsomag-
készítés, ruha- és élelmiszerosztás, étkeztetés, katasztrófahely-
zetben krízisellátás és helyreállítás, börtönmisszió, jogi ta-
nácsadás, speciális és innovatív programok működtetése. 
A szervezetek támogatása kiterjed a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére.

 civil szervezet, közalapítvány, 
egyházi jogi személy 
 

 kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

 

– igénybe 
vehető 

 

– 

184. 245634    23 Dévény Anna 
Alapítvány 

a. A Dévény Anna Alapítvány működésének és szakmai 
programjainak támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

b.: - 

185. 197403    24 Kézenfogva 
Alapítvány 

a.    A Kézenfogva Alapítvány működésének és szakmai 
programjainak támogatása. 

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: – 

 

a.: biztosítható 
b.: – 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

– – – 

186. 348906    25 Pszichiátriai 
Érdekvédelmi 
Fórum 

a.    A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum működésének és 
szakmai programjainak támogatása. 

b.      A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: – 

 

a.: biztosítható 
b.: – 

 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

– – – 

187. 348917    26 Afázia Egyesü-
let 

Az Afázia Egyesület működésének és szakmai programjainak 
támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

188. 348928    27 Démoszthenész 
Beszédhibások és 
Segítőik Országos 
Érdekvédelmi 
Egyesülete 

A Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Ér-
dekvédelmi Egyesülete működésének és szakmai programjai-
nak támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

189. 351739   27 Család- és ifjúságügyi 
társadalmi, civil és non-profit 
szervezetek és közösségi 
programok támogatása 

          

190. 351740    1 Esélyteremtési 
és önkéntes prog-
ramok, feladatok 
támogatása 

Esélyegyenlőségi, esélyteremtési területeket érintő támogatást 
nyert Európai Uniós (REC) pályázatok megvalósításához a 
tagállami önrész biztosítása.  
Az emberkereskedelem és prostitúció áldozatai számára 
biztonságos elhelyezést és komplex szolgáltatásokat nyújtó 
Átmeneti Szállások működtetése. 
Szemléletformálást célzó helyi és országos kampányok és 
programok megvalósítása, esélyegyenlőségi, esélyteremtési 
területen tevékenykedő helyi szervezetek együttműködésének 
fejlesztése. Az önkéntes tevékenységet népszerűsítő, az ál-
lampolgárokat önkéntes tevékenységre aktivizáló programok 
támogatása. 

központi költségvetési szerv, civil 
szervezet, közalapítvány, gazdasá-
gi társaság, helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati költségvetési 
szerv, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szer-
vezet, egyházi jogi személy, hatá-
ron túli szervezet 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

a kötelezettség-
vállalási doku-

mentumban 
meghatározottak 
szerint (az EU 

jóváírását köve-
tő 60 napon 

belül) 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

191. 368495    2 Családbarát Az előirányzat biztosít forrást a Családbarát Ország Nonprofit gazdasági társaság  kérelem alapján biztosítható egyösszegű – felhatalmazó – – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

Ország Nonprofit 
Kft. működésének 
támogatása 

kft. komplex családpolitikai, nőpolitikai, idősügyi és gyer-
mekjóléti szakmai feladatainak, tervezésének és megvalósítá-
sának biztosítására; családpolitikai célú kampányok és ren-
dezvények előkészítésére és lebonyolítására; szakmai, mód-
szertani anyagok előkészítésére. 

kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

nyilatkozat 

192. 248634  34 Phare programok és az átmeneti 
támogatás programjai 

          

193. 244478   1 Phare programok           

194. 244356    3 Phare forrás, 
Információs tech-
nológia az általá-
nos iskolában 

Az előirányzat támogatást biztosít 
a.  az IKT funkció befogadását lehetővé tevő, a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő építési tevékenység, vala-
mint a program céljainak megfelelően IKT berendezé-
sek és eszközök beszerzéséhez; 

b. e-tanulási tananyagok kifejlesztéséhez, szakmai-tartalmi 
és elektronikus továbbfejlesztéséhez; 

c. akkreditált informatikai felhasználási és fejlesztési alap-
szintű képzéseken; akkreditált e-tanulási-tanítási, mód-
szertani továbbképzésen; e-tanulási képzési programok 
kifejlesztésének elsajátítását célzó akkreditált képzésen 
való részvételhez. 

költségvetési szerv, nevelési-
oktatási intézmény 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

 – – 

195. 245023    4 Hazai társfinan-
szírozás, Informá-
ciós technológia 
az általános isko-
lában  

Az előirányzat az „Információs technológia az általános 
iskolában” című Phare program hazai társfinanszírozását 
biztosítja. 

költségvetési szerv, nevelési-
oktatási intézmény 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

 – – 

196. 249545  35 Hozzájárulás a lakossági energiakölt-
ségekhez 

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhő felhasználás 
szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. ren-
delet alapján érvényesített támogatás kifizetés a gáz- és távhő 
szolgáltatók számára. 

gazdasági társaság Korm. rendelet alapján 
 

nem biztosítható részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

Kincstár – – 

197. 265967  39 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása a. Szociális intézményi jogviszonya alapján ellátásban 
vagy szolgáltatásban részesülő személyek 
munkarehabilitációs célú fejlesztő foglalkoztatása tá-
mogatás biztosításával. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, gazdasági társa-
ság, helyi önkormányzati költség-
vetési szerv 
b.: Kincstár 

a.: pályázati úton 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

a.: SZGYF 
b.: - 

– – 

198. 264912  46 Megváltozott munkaképességűek 
munkaerő-piaci integrációját elősegítő 
programok  

a. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-
piaci integrációját elősegítő programok támogatása, a 
társadalom és a munkáltatók érzékenyítésének illetve 
védett munkahelyeken előállított javak piacra jutásának 
támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, helyi önkor-
mányzati költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, egyéni vállal-
kozó, egyéni cég, jogszabály alap-
ján jogi személynek nem minősülő 
egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 
 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

199. 264923  47 Megváltozott munkaképességű mun-
kavállalók foglalkoztatásának támogatá-
sa 

a. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkozta-
tásának és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó fejlesztésé-
nek megvalósítása a megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditáci-
ójáról, valamint a megváltozott munkaképességű mun-

a.: civil szervezet, gazdasági társa-
ság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi személy-
nek nem minősülő egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

a.: pályázati úton 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

a.: Budapest 
Főváros Kor-
mányhivatala 

b.: - 

– – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

kavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rende-
let szerint nyújtott támogatás biztosításával. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

lési értesítők 
szerint 

200. 343451  48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós 
illeték 

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

Kincstár – – egyéb: bankfor-
galmi terhelési 
értesítők szerint 

– – – – – 

201. 295224  50 Kulturális szakmai feladatok támoga-
tása 

          

202. 351751   1 Magyar Állami Operaház - 
Eiffel Bázis 

A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és 
próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar 
Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről szóló 
1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat szerint a Magyar Álla-
mi Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma 
létrehozásával kapcsolatos szervezési, tervezési, felújítási, 
műszaki és egyéb beruházási célú feladatok támogatása. 

központi költségvetési szerv kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – – – 

203. 359795   2 Magyar Állami Operaház 
Andrássy úti épületének 
felújítása 

Az előirányzat a Magyar Állami Operaház Andrássy úti 
épületének felújításához biztosít forrást. 

központi költségvetési szerv kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – – – 

204. 300924   3 Emlékpont Központ támo-
gatása 

Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum 
által működtetett Emlékpont kiállítóhely működtetésére és 
szakmai feladatainak ellátására szolgál. 

helyi önkormányzati költségvetési 
szerv 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

205. 359917   4 Modern Opera beruházása a. Az előirányzat célja a Budapesti Music Center stagione 
(befogadó) rendszerben működő, társulat nélküli opera-
házának megvalósításához szükséges forrás biztosítása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

206. 372151   6 A TIT Budapesti Planetári-
um épületének felújítása 

Az előirányzat célja a TIT Budapesti Planetárium épületének 
felújításához, a felújítás előkészítéséhez szükséges forrás 
biztosítása. 
 

civil szervezet 
 

kérelem alapján  
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

 

– – – 

207. 344740   7 Liget Budapest projekt 
előkészítése és megvalósítása 

a. Az előirányzat a Városliget megújításáról és fejlesztésé-
ről szóló 2013. évi CCXLII. törvényben megfogalma-
zottak érdekében forrást biztosít a Liget Budapest pro-
jekt előkészítésére és megvalósítására, valamint a pro-
jekt során felmerülő szervezési, műszaki és egyéb 
szakmai feladatok végrehajtására. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

208. 353762   8 A Fővárosi Nagycirkusz 
elhelyezése és kialakítása 

a. Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a Liget 
Budapest Projekt keretein belül a Fővárosi Nagycirkusz 
elhelyezésének és új épületének kialakítása során felme-
rülő szervezési, műszaki és egyéb szakmai feladatok 

a.: központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

végrehajtására. 
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-

gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

209. 354862   9 A Budai Vígadó felújításá-
nak támogatása 

A Budai Vigadó felújítása érdekében szükséges források 
biztosításáról szóló 1406/2015. (VI. 19.) Korm. határozat 
szerinti felújítással kapcsolatos szervezési, tervezési, felújítá-
si, műszaki és egyéb beruházási célú feladatok támogatása. 

központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– Áh-n kívüli 
szervezet ese-

tén: felhatalma-
zó nyilatkozat: 

– – – 

210. 358973   10 Makovecz Imre Alap a. Az előirányzat célja a Makovecz Imre életművének 
gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határo-
zattal a Makovecz Imre életművét képező tervek meg-
valósítása és épületek felújítása érdekében létrehozott 
Makovecz Imre Alap (MIA) forrásainak terhére meg-
születő egyedi döntésekből eredő építések és felújítások 
finanszírozásának biztosítása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: Áh-n kívül 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

211. 360162   11 Nemzeti Művelődési 
Intézet közművelődési szak-
mai szolgáltatást ellátó új 
épületének beruházása, Laki-
telek 

Az előirányzat a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány 
közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó gazdasági 
társasága, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 
épületének megvalósításához szükséges forrás biztosítá-
sára szolgál. 
 

központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, civil szervezet, 
közalapítvány, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv 
 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

 

– – – 

212. 358984   12 Bartók Év A Bartók-év programjainak megvalósítása. központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, civil szervezet, 
közalapítvány, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

213. 367128   13 Arany János-emlékév 
programjainak támogatása 

Az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához 
szükséges feladatokról szóló 1066/2017. (II. 9.) Korm. hatá-
rozat alapján létrehozott Emlékbizottság által jóváhagyott cél- 
és feladatrendszer szerinti programok megvalósítása és az 
Emlékbizottság működésének támogatása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, határon túli 
egyház, gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, határon túli szervezet, 
magánszemély 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

214. 369117   14 Kodály-év Az előirányzat biztosítja a Kodály Program keretében ren-
dezvények, képzések, ismeretterjesztő programok, kiállítások 
megvalósítását, filmek és interaktív fejlesztések létrehozását, 
versenyek, pályázatok lebonyolítását és kiadványok megje-
lentetését, továbbá a programokhoz kapcsolódó arculatterve-
zés és egyéb kommunikációs feladatok támogatását. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

215. 372328   15 A Szolnoki Szigligeti 
Színház felújítása 

a.    Az előirányzat célja a Szolnoki Szigligeti Színház épüle-
tének felújításához, a felújítás előkészítéséhez szükséges 
forrás biztosítása. 

b.    A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása.    

a.: helyi önkormányzat  
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján  
b.: – 

a.: biztosítható 
b.: – 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

– – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

216. 372162   16 A Fonó Budai Zeneház 
felújítása 

a.    Az előirányzat célja a Fonó Budai Zeneház Budapest XI. 
kerület, Sztregova utca 3. szám alatti épületének felújítá-
sához, a felújítás előkészítéséhez szükséges forrás bizto-
sítása. 

b.     A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása.    

a.: nonprofit gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján  
b.: – 

a.: biztosítható 
b.: – 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

– – – 

217. 370151   18 Hódmezővásárhelyi ága-
zati fejlesztések 

Az előirányzat célja Magyarország Kormánya és Hódmező-
vásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő 
feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 4. 
pont a) és e) alpontjában meghatározott feladatok végrehajtá-
sához szükséges forrás biztosítása. 

helyi önkormányzat, helyi önkor-
mányzati költségvetési szerv 

kérelem alapján 
Kormány határozat 

alapján 
 

biztosítható 
 

 egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

–  felhatalmazó 
nyilatkozat 

 

– – – 

218. 296435  51 Fejezeti általános tartalék A fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő 
feladatok, likviditási problémák megoldása. A Kormány 
egyedi határozatával biztosított többletek felhasználása. 

államháztartáson belüli és kívüli 
szervezetek 

– – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel

– – – – – 

219. 333517  52 Egyházi fenntartású intézményekben 
foglalkoztatottak kompenzációja 

Az előirányzat szolgál a köznevelési, felsőoktatási, egészség-
ügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, 
kulturális vagy sporttevékenységet ellátó belső egyházi jogi 
személynél foglalkoztatottak részére – az adó- és járulékfize-
tési kötelezettséget megállapító törvények módosításából 
adódó nettó jövedelemcsökkenés kompenzálására jogszabály 
alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kap-
csolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá-
rulási adó kifizetésére. 

egyházi jogi személyek Korm. rendelet alapján 
kérelem alapján 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 

220. 367206  Üldözött keresztények segítésének fela-
datai 

          

221. 367217   1 Ösztöndíjprogram támoga-
tása 

a.    Az előirányzat célja, hogy lehetőséget biztosítson 100 fő 
részére felsőfokú tanulmányok folytatására magyaror-
szági képzési helyeken olyan keresztény fiatalok (18-30 
év) számára, akik saját országukban vallási üldöztetésnek 
vagy fenyegetésnek vannak kitéve. 

b.     A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, alapítvány, 
egyesület, közalapítvány, költség-
vetési szerv, köztestület, egyházi 
jogi személy, bevett egyház,  belső 
egyházi jogi személy, határon túli 
egyház, gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat, nemzetiségi ön-
kormányzat, társulás, továbbá 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szerve-
zet, külföldi személy vagy külföldi 
szervezet, valamint jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: – 

 

a.: biztosítható 
b.: – 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

222. 367228   2 Intervenciós Támogatási 
Keret 

Az előirányzat nyújt fedezetet közvetlen és azonnali segítség-
nyújtásra alkalmas „intervenciós” keret forrásainak biztosítá-
sára a keresztényüldözéssel sújtott térségekben. 

civil szervezet, alapítvány, egyesü-
let, közalapítvány, költségvetési 
szerv, köztestület, egyházi jogi 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

személy, bevett egyház, belső 
egyházi jogi személy, határon túli 
egyház, gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat, nemzetiségi ön-
kormányzat, társulás, továbbá 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szerve-
zet, külföldi személy vagy külföldi 
szervezet, valamint jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

223. 367239   3 Keresztényüldözés témakö-
rével összefüggő pályázatok 
és szakmai feladatok támoga-
tása 

A keresztényüldözéssel sújtott térségek bemutatásával kap-
csolatos szakmai feladatok, programok támogatása, pályáza-
tok meghirdetése. 

civil szervezet, alapítvány, egyesü-
let, közalapítvány, költségvetési 
szerv, köztestület, egyházi jogi 
személy, bevett egyház,  belső 
egyházi jogi személy, határon túli 
egyház, gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat, nemzetiségi ön-
kormányzat, társulás, továbbá 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szerve-
zet, külföldi személy vagy külföldi 
szervezet, valamint jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

224. 332995  54 Nemzeti Együttműködési Alap Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény 56. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
célokra támogatás biztosítása. 

civil szervezet, határon túli civil 
szervezet, központi költségvetési 
szerv 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

a kötelezettség-
vállalási doku-

mentumban 
meghatározottak 

szerint 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

Emberi Erőfor-
rás Támogatás-

kezelő 

– – 

225. 218814  55 Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások 

          

226. 006046   1 Egyházi kulturális tevé-
kenységek támogatása (köz-
gyűjtemények, közművelődé-
si intézmények, kulturális 
programok) 

          

227. 298124    1 Egyházi köz-
gyűjtemények és 
közművelődési 
intézmények 
támogatása 

Az előirányzat szolgálja az egyházak hitéleti és közcélú tevé-
kenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. 
törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási 
célok teljesülését, így fedezetet biztosít az egyházi gyűjtemé-
nyi feladatokat ellátó intézmények működési, felújítási, gya-
rapítási feladatai támogatására, egyházi közgyűjteményekben 
dolgozó minősített kutatók illetmény-kiegészítéséhez, vala-
mint az egyházi közművelődési intézmények működéséhez.  

egyházi jogi személy Korm. rendelet alapján 
miniszteri rendelet 

alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – – – 

228. 221269   2 Egyházi hit- és egyéb okta-
tási tevékenység támogatása 

          

229. 298146    1 Hittanoktatás 
támogatása 

Az előirányzat – törvény, illetve az egyházzal kötött megálla-
podás alapján – fedezetet biztosít az egyházi jogi személy 
által az állami, önkormányzati fenntartású köznevelési intéz-
ményekben – a tanulók és a szülők igényei szerint – szerve-

egyházi jogi személy Korm. rendelet alapján 
miniszteri rendelet 

alapján 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

zett fakultatív vallásoktatás költségeihez.   

230. 006057   3 Egyházi alapintézmény-
működés, SZJA rendelkezés 
és kiegészítése 

a. Az előirányzat biztosít fedezetet a személyi jövedelem-
adó meghatározott részének, az adózó rendelkezése sze-
rinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény-
ben meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot 
tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövede-
lemadó egy százalékának a bevett egyházak részére tör-
ténő rendelkezésre bocsátásához, valamint ennek az 
egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi 
feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 4. § (2) és 
(3) bekezdése szerinti kiegészítéshez. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: bevett egyház 
b.: Kincstár 

a.: törvény alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– – – – – 

231. 208602   4 Átadásra nem került ingat-
lanok utáni járadék 

Az előirányzat terhére kerül folyósításra a bevett egyházak 
részére az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének 
anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti ingatlanjáradék, valamint a katolikus, 
református, evangélikus, baptista egyházak, zsidó hitközsé-
gek, továbbá a budai szerb ortodox egyházmegye kiemelt 
közfeladat átvállalásai miatt – megállapodásban rögzített – 
kiegészítő járadék. 

bevett egyház törvény alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – – – 

232. 240156   5 Kistelepülési és szórvány 
egyházi támogatások 

          

233. 261290    1 Az 5000 lakos-
nál kisebb telepü-
léseken szolgála-
tot teljesítő egyhá-
zi személyek 
jövedelempótléka 
- Bevett egyházak 

Az előirányzat fedezetet biztosít az 5000 lakosnál kisebb 
településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövede-
lempótlékára, a határon túli magyar szórványú települések 
gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek kiegészítő támogatására, valamint a teljes egészé-
ben lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti 
szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó 
hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és – kivé-
telesen – használatban lévő zsidó temetők felújításának támo-
gatására. 

egyházi jogi személy Korm. rendelet alapján 
miniszteri rendelet 

alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – – – 

234. 343462    4 Külhonban 
szolgálatot teljesí-
tő egyházi szemé-
lyek támogatása - 
Határon túli egy-
ház és annak belső 
egyházi jogi sze-
mélye 

Az előirányzat fedezetet biztosít a külhoni szórvány települé-
sek gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek pasztorációs munkájának támogatására, 
valamint a nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő támo-
gatására. 

határon túli egyházi jogi szemé-
lyek 

miniszteri rendelet 
alapján 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

235. 263212   7 Egyházi épített örökség 
védelme és egyéb beruházá-
sok  

Az előirányzat az egyházi műemlék és nem műemlék ingatla-
nok állagmegóvási, felújítási valamint egyházi fenntartású, 
hitéleti illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási 
feladatainak megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejleszté-
sekre biztosít támogatást. 
A támogatást a magyarországi bevett egyházak, egyházi jogi 
személyek és határon túli egyházi szervezetek, illetve nem-
zetközi megállapodás alapján a Szuverén Jeruzsálemi, Rodo-
szi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend és kije-
lölt szervezetei műemlék, és nem műemlék templomok, plé-
bániák, parókiák, székesegyházak, érseki-, püspöki paloták, 
kolostorok, imaházak, gyülekezeti-közösségi házak, zsinagó-
gák rekonstrukciójára, bővítésére, egyházi iskolák, kollégiu-
mok felújítására, bővítésére, esetenként oktatási, szociális és 

egyházi jogi személy, határon túli 
egyházi szervezet, nemzetközi 
megállapodás alapján a Szuverén 
Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai 
Szent János Katonai és Ispotályos 
Rend és kijelölt szervezetei, köz-
ponti költségvetési szerv 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

 

– – – igénybe 
vehető 

– 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

karitatív beruházásokra, felújításokra használhatják fel. 

236. 335740   9 Egyházi közösségi célú 
programok és beruházások 
támogatása 

Az előirányzat célja a közösségépítést, a közfeladatellátást 
szolgáló, valamint hitéleti, kulturális, oktatási, szociális és 
vallásturisztikai projektek, beruházások támogatása.  
 
Az előirányzat jellegéből adódóan támogatható a Kormány 
egyedi döntéseiből fakadó egyházi vonatkozású célok megva-
lósítása. 

egyházi jogi személy, határon túli 
egyházi szervezet, nemzetközi 
megállapodás alapján a Szuverén 
Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai 
Szent János Katonai és Ispotályos 
Rend és kijelölt szervezetei, köz-
ponti költségvetési szerv 

 kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

 egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

 

– – – igénybe 
vehető 

– 

237. 338517   10 Lakitelek Népfőiskola 
beruházásával összefüggő 
feladatok 

A Lakitelek Népfőiskola fejlesztésének támogatása a fenntar-
tó Népfőiskola Alapítványon keresztül. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

238. 340628   11 A debreceni református 
oktatási-nevelési intézmény-
rendszer infrastrukturális 
fejlesztése 

A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer 
infrastrukturális fejlesztése a debreceni református oktatási-
nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése érde-
kében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1119/2013. (III. 8.) Korm. határozat alapján. 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

239. 343473   12 Vallási tevékenységet 
végző szervezetek támogatása 

Az előirányzat terhére a nem bevett egyháznak minősülő 
vallási tevékenységet végző szervezetek külön támogatási 
keretben részesülnek, amely a működésüket – ezzel a lelkiis-
mereti és vallásszabadság joga gyakorlását – segíti elő. 

vallási tevékenységet végző szer-
vezet 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

240. 343773   13 Határon túli egyházi in-
tézmények fejlesztésének 
támogatása 

Az előirányzat alapvető feladata a hosszútávú nemzetpolitikai 
stratégiai célok megvalósításához való hozzájárulás a hitélet 
területén, amelyhez e forrásból megvalósuló tevékenységek 
egyik kiindulópontként szolgálhatnak a továbbiakban. Az 
előirányzat fő célja ezen belül a külhoni egyházi fenntartású 
létesítmények felújítási költségeinek és egyes beruházásainak 
támogatása. Az előirányzat lehetőséget biztosít elsősorban az 
egyházi szervezetek feladatellátási tevékenységével szorosan 
összefüggő infrastruktúra fejlesztésére, nagy értékű tárgyi 
eszköz vásárlására, esetenként rendezvények, és azok techni-
kai infrastruktúrája támogatására. 

egyházi jogi személy, határon túli 
egyházi szervezet, központi költ-
ségvetési szerv 

 kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

 egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

 

– – – igénybe 
vehető 

– 

241. 346673   14 Egyházak hitéleti támoga-
tásának kiegészítése 

Az egyes bevett egyházak hitéleti tevékenységének kiegészítő 
támogatása. Az egyes bevett egyházak támogatása az Egyházi 
alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 
előirányzat számításánál alkalmazott „felajánlók száma ará-
nya” alapján kerül meghatározásra. 

bevett egyház törvény alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 

242. 348462   16 A soproni Szent Orsolya 
Római Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollé-
gium rekonstrukciója 

Az előirányzat célja a Soproni Szent Orsolya Római Katoli-
kus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukci-
ójának támogatása. 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

243. 348473   17 A Karácsfalvai Sztojka 
Sándor Görögkatolikus Líce-
um kollégiumbővítése és 
tornaterem építése 

Az előirányzat célja a Karácsfalvai Sztojka Sándor 
Görögkatolikus Líceumban megvalósuló kollégiumbővítés és 
tornaterem építés támogatása. 

határon túli egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

244. 348484   18 A székesfehérvári Szent 
István Bazilika rekonstruk-
ciója 

Az előirányzat célja a székesfehérvári Szent István Bazilika 
átfogó helyreállításának támogatása. 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-

– – – igénybe 
vehető 

– 
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1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

téssel 

245. 348495   19 A Gödöllői Premontrei 
Perjelség által hangverseny- 
és előadóterem létrehozása 

Az előirányzat célja a Gödöllői Premontrei Perjelség hang-
verseny- és előadóterem megépítésének támogatása. 
 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

246. 348506   20 A zsámbéki Josephinum 
épület felújításának befejező 
munkálatai 

Az előirányzat célja a zsámbéki Josephinum Idősek Otthona 
felújításának támogatása. 
 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

247. 348517   21 Egyházi személyek esz-
közellátásának támogatása 

A kistelepüléseken, illetve több településen egyidejűleg szol-
gálatot végző egyházi szolgálatot teljesítő személyek munká-
jának segítése, gépjármű vagy egyéb infrastrukturális és 
technikai eszközök vásárlásának támogatásával. 

egyházi jogi személy, központi 
költségvetési szerv 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

248. 347284   22 Reformáció Emlékbizott-
ság programjainak támogatá-
sa 

Az egyetemes és a magyarországi protestantizmust bemutató, 
a reformáció és annak hatását megjelenítő ismeretterjesztő 
programok, konferenciák, kiállítások, médiaalkotások létre-
hozásának támogatása, tematikus pályázatok meghirdetése, 
kiemelt beruházások megkezdése, kiadványok megjelenteté-
se, a Kárpát-medencei magyar protestáns tudományos adattár 
összeállítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, határon túli 
egyház, gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat, nemzetiségi ön-
kormányzat, társulás, egyéni vál-
lalkozó, egyéni cég, egyéni vállal-
kozónak nem minősülő természe-
tes személy, határon túli személy, 
határon túli szervezet, külföldi 
személy, külföldi szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– Áh-n kívüli, 
nem egyházi 

jogi személy: 20 
millió Ft feletti 

(előleggel bizto-
sított) költség-

vetési támogatás 
esetén felhatal-
mazó nyilatko-

zat 

– igénybe 
vehető 

– 

249. 359440   23 Kazincbarcikai Don Bosco 
Sportközpont létrehozása 

Az előirányzat célja a Kazincbarcikai Don Bosco Sportköz-
pont beruházás támogatása. 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

250. 348451   24 A győri Nagyboldogasz-
szony Bazilika rekonstrukció-
ja 

Az előirányzat célja a győri Nagyboldogasszony Bazilika 
rekonstrukciójának támogatása. 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

251. 360240    25 Baár-Madas Református 
Gimnázium, Általános Iskola 
és Kollégium bővítése 

Az előirányzat célja a Dunamelléki Református Egyházkerü-
let egyes oktatási intézményeinek bővítése (Baár-Madas 
Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium fel-
újítása, a Gyökössy Endre Református Óvoda számára új 
ingatlan vásárlása és felújítása). 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

252. 368928   26 Görögkatolikus 
Metropólia támogatása 

Az előirányzat célja a Görögkatolikus Metropólia működésé-
nek támogatása. 

egyházi jogi személy kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

253. 243678  56 Nemzetiségi támogatások a. Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségpolitikai 
szempontból kiemelten fontos nemzetiségi rendezvé-
nyek, programok, kiadványok, eszközbeszerzések, a 
nemzetiségi közösség erősítését, identitásának megtartá-
sát szolgáló projektek támogatására, illetve a pénzügyi 
nehézségekkel küszködő, válságos helyzetbe jutott nem-
zetiségi intézmények, szervezetek, önkormányzatok mű-
ködési zavarainak elhárításának támogatására; 

b. a szomszédos országokkal létrehozott nemzetiségi kor-
mányközi vegyes-bizottságok ülésein elfogadott kor-
mányzati kötelezettség-vállalások finanszírozására; 

c. pályázat, illetve egyedi kérelem útján: 
ca nemzetiségi civil szervezetek támogatására, 
cb a nemzetiségi közoktatási intézmények, szervezetek, 

a-f.: helyi önkormányzat, nemzeti-
ségi önkormányzat, költségvetési 
szerv, egyes jogi személyek válla-
lata, társulás, civil szervezet, köz-
alapítvány, köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági társaság, 
szövetkezet, jogi személyiségű 
társaság, leányvállalat, egyéni 
vállalkozó, egyéni vállalkozónak 
nem minősülő természetes sze-
mély, jogszabály alapján jogi 
személynek nem minősülő egyéb 
szervezet 

a-f.: kérelem alapján 
pályázati úton 

g.: - 

a-f.: biztosítható 
g.: - 

a-f.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

g.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

a-f.: a kötele-
zettség-vállalási 
dokumentum-

ban meghatáro-
zottak szerint 

g.: – 

a-f.: 20 millió Ft 
feletti (előleggel 

biztosított) 
költségvetési 

támogatás ese-
tén Áh-n kívüli 

nem egyházi 
jogi személy 

kedvezménye-
zettől felhatal-
mazó nyilatko-

zat 

– a-f.: 
igénybe 
vehető 
g.: – 

– 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

önkormányzatok anyaországi intézményekkel, tele-
pülésekkel, szervezetekkel történő kapcsolattartásá-
nak támogatására, 

cc az anyaországban történő nemzetiségi pedagógus-
továbbképzésekhez és a kétoldalú nemzetiségi ve-
gyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási 
intézményi fejlesztésre; 

d. a nemzetiségi kulturális támogatások, a Nemzetiségi 
Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI 
rendelet alapján nemzetiségi középiskolák kiemelkedő 
képességű tanulóinak nyújtandó ösztöndíjhoz; 

e. a Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 
9.) ME rendelet alapján adományozott, kiemelt munkát 
végző hazai nemzetiségek képviselői elismerésének fi-
nanszírozásához; 

f. a nemzetiségi támogatások közreműködői, lebonyolítói 
díjára. 

g. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

g.: Kincstár g.: - 

254. 019183  57 Országos nemzetiségi önkormányzat-
ok és média támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt az országos nemzetiségi ön-
kormányzatok és a nemzetiségi média támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, nem-
zetiségi önkormányzati költségve-
tési szerv 

törvény alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – – – 

255. 267301  58 Országos nemzetiségi önkormányzat-
ok által fenntartott intézmények támoga-
tása 

Az előirányzat fedezetet nyújt az országos nemzetiségi ön-
kormányzatok által fenntartott, a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvényben rögzített közfeladatai ellátá-
sára létrehozott intézmények támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, nem-
zetiségi önkormányzati költségve-
tési szerv 

törvény alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – – – 

256. 334828  59 Társadalmi felzárkózást segítő prog-
ramok 

          

257. 268506   1 Roma Szakkollégiumi 
Hálózat 

a.        Hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató 
hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának 
előmozdítása érdekében az Oktatási Hivatal által nyil-
vántartásba vett és Európai Uniós fejlesztési forrás 
(EFOP 3.4.1-15., VEKOP 7.4.1-15.) keretében kialakí-
tott kollégiumi formában működő roma szakkollégiu-
mok létrehozásának, működési és szakmai programjai-
nak támogatása, szakmai programjaik megvalósítására, 
biztosítva a fenntartási kötelezettséghez szükséges for-
rást. 

b.        A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.:, költségvetési szerv, egyházi 
jogi személy  
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: –  

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

258. 331673   4 Roma kultúra támogatása a. Roma kultúra támogatása, alkotó közösségek tevékeny-
ségéhez támogatás nyújtása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása.

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, szövetkezet, helyi ön-
kormányzat, nemzetiségi önkor-
mányzat, egyéni vállalkozó, egyé-
ni cég, egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
határon túli személy, határon túli 
szervezet, külföldi személy, kül-
földi szervezet, jogszabály alapján 
jogi személynek minősülő egyéb 
szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

259. 331195   5 Társadalmi, gazdasági, 
területi hátránykiegyenlítést 
elősegítő programok, szak-
kollégiumok 

a. Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű 
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyen-
lőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdeké-
ben a roma szakkollégiumok létrehozásának, működé-
sének támogatására, továbbá roma nemzetiségi oktatási 
intézmény valamint egyéb szakkollégium működésének 
támogatására; a romák társadalmi-gazdasági integráció-
jához; a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásá-
hoz, a hátrányos helyzetű településeken megjelenő etni-
kai, szociális társadalmi és területi hátrányok kezelésé-
hez, a szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási és 
szociális integrációjához, életfeltételeinek javításához és 
gyermekek esélyteremtését szolgáló programokhoz; a 
szociálisan hátrányos helyzetű, inaktívak fenntartható, 
és a vidéki élet értékeit középpontba állító gazdasági ak-
tivizálásához, a kulturális autonómia intézményeinek 
megerősítéséhez; az előirányzat céljaihoz közvetlenül 
kapcsolódó járulékos tevékenységekhez. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, szövetkezet, helyi ön-
kormányzat, nemzetiségi önkor-
mányzat, egyéni vállalkozó, egyé-
ni cég, egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
határon túli személy, határon túli 
szervezet, külföldi személy vagy 
külföldi szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

260. 331206   6 Felzárkózás-politika koor-
dinációja 

a. Az előirányzat terhére kerül biztosításra az Európa 2020 
stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program sze-
génység céljához kapcsolódó feladatok megvalósítása; 
az uniós roma stratégiák keretrendszerének megfelelően 
a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, vala-
mint végrehajtásának a 2010-2014. évekre szóló kor-
mányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII. 
13.) Korm. határozathoz (NTFS I.), valamint a Magyar 
nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész 
életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, 
a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség 
nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfoga-
dásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz 
(NTFS II.) kapcsolódó feladatok megvalósítása; a „Le-
gyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiában, va-
lamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat 
között létrejött keret-megállapodásban vállalt feladatok, 
intézkedések nyomon követésének, értékelésének, a 
monitorozáshoz szükséges statisztikai és információs 
rendszerek fejlesztésének, nemzetközi szakértői koordi-
náció, kommunikáció, kutatás, a stratégiákhoz kapcso-
lódó kiadványok elkészítésének, terjesztésének támoga-
tására; a felzárkózáshoz kapcsolódó médiastratégia el-
készítésére és megvalósítására; az NTFS I-II. társadal-
masításával összefüggő feladatok ellátására; a társada-
lom szemléletformálását és társadalmi érzékenyítését 
elősegítő programok támogatására; a társadalmi felzár-
kózás céljainak elérését elősegítő programok, azokat 
megalapozó felmérések, kutatások, népszerűsítő, kap-
csolódó rendezvények, fórumok támogatására, kiemel-
ten a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdeké-
ben; a fentiekben megjelölt célokhoz kapcsolódó költ-
ségekre. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, szövetkezet, helyi ön-
kormányzat, nemzetiségi önkor-
mányzat, egyéni vállalkozó, egyé-
ni cég, egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
határon túli személy, határon túli 
szervezet, külföldi személy, kül-
földi szervezet, jogszabály alapján 
jogi személynek minősülő egyéb 
szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

261. 297335   7 Roma ösztöndíj programok a. Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos, halmo-
zottan hátrányos helyzetű, többnyire mélyszegénység-
ben élő, elsősorban roma tanulók és hallgatók iskolai si-

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, nem állami 
fenntartású köznevelési intézmény 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

– a.: igény-
be vehető 

– 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

kerességének támogatására az Útravaló Ösztöndíjprog-
ram esélyteremtő alprogramjai keretében vagy esélyte-
remtést biztosító egyedi támogatás formájában. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

fenntartója, köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági társaság, 
szövetkezet, lakásszövetkezet, 
helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni vállalkozónak 
nem minősülő természetes sze-
mély, határon túli személy, hatá-
ron túli szervezet, külföldi sze-
mély, külföldi szervezet, jogsza-
bály alapján jogi személynek 
minősülő egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

b.: - részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

b.: - b.: – 

262. 343495   9 Társadalmi felzárkózási és 
integrációs intézkedések 

Az előirányzat a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
esélykülönbségeinek kiegyenlítése érdekében az Integrációs 
Pedagógiai Rendszeren keresztül a képesség-
kibontakoztatásra, integrációs felkészítésre, valamint óvodai 
fejlesztő programok megvalósítására nyújt támogatást. 

civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, szövetkezet, helyi ön-
kormányzat, nemzetiségi önkor-
mányzat, nem állami, nem önkor-
mányzati fenntartású köznevelési 
intézmény fenntartója, köznevelési 
intézményt fenntartó felsőoktatási 
intézmény, óvodát vagy egyéb 
köznevelési intézményt fenntartó 
önkormányzat vagy társulás, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szerve-
zet, külföldi személy, külföldi 
szervezet, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szer-
vezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

263. 351973   10 Multifunkcionális Nemze-
tiségi - Roma Módszertani, 
Oktatási és Kulturális Köz-
pont 

a. Az előirányzat terhére kerül biztosításra a Multifunkci-
onális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és 
Kulturális Központ és annak hálózata működési költsé-
gei. A Központ feladata: nemzetiségi, kiemelten a ci-
gány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása; roma, 
nemzetiségi hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb 
korosztályoknak; nemzetiségek kulturális örökségeinek 
és múltjának megismerése és elmélyítése (zene, képző-
művészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.); 
közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai 
támogatása; részvétel a hazai nemzetiségi kulturális 
rendezvények szervezésében,az egész életen át tartó ta-
nulást segítő programok, szolgáltatások fejlesztésének, 
hatékonyságának elősegítése; a felnőttképzés, továbbá a 
nem formális és informális aktivitás támogatása, eszkö-
zeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítése; társadal-
mi kohézió erősítése. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, nem állami 
fenntartású köznevelési intézmény 
fenntartója, köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági társaság, 
szövetkezet, lakásszövetkezet, 
helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni vállalkozónak 
nem minősülő természetes sze-
mély, határon túli személy, hatá-
ron túli szervezet, külföldi sze-
mély, külföldi szervezet, jogsza-
bály alapján jogi személynek 
minősülő egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

264. 359451   11 Budapesti Roma Oktatási 
és Kulturális Központ 

a. Az előirányzat finanszírozza olyan rendezvények, prog-
ramok, informális oktatási alkalmak szervezését, meg-
tartását, melyek a cigány nyelv ápolását, fejlesztését, 
továbbadását; roma hagyományok megőrzését szolgál-
ják a fiatalabb korosztályoknak. Az előirányzat finanszí-
rozza továbbá a romák kulturális örökségeinek és múlt-

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, nem állami 
fenntartású köznevelési intézmény 
fenntartója, köztestület, gazdasági 
társaság, önkormányzat, nemzeti-
ségi önkormányzat, jogszabály 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

jának megismertetését és elmélyítését (színház, zene, 
képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.) 
szolgáló programokat, a kulturális szervezetek szakmai 
támogatását, a hazai roma kulturális rendezvények szer-
vezésében való részvételt, az egész életen át tartó tanu-
lást segítő programok megrendezését, a felzárkózást 
elősegítő szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságá-
nak támogatását, a roma kultúrát összefogó digitális 
archívum létrehozását. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
b.: Kincstár  

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

265. 349406  60 Nemzetiségi intézmények támogatása 
beruházásra, felújításra, pályázati ön-
részre 

a. Az előirányzat fedezetet nyújt az egyes nemzetiségi 
önkormányzatok és nemzetiségi intézmények beruházá-
si, felújítási, illetve e célokhoz kapcsolódó költségeinek 
támogatására, valamint pályázati önrészre. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: helyi önkormányzat, nemzeti-
ségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv, 
helyi önkormányzati költségvetési 
szerv, gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: 20 millió Ft 
feletti költség-

vetési támogatás 
esetén gazdasági 

társaság ked-
vezményezettől 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– igénybe 
vehető 

– 

266. 279012  61 Civil és non-profit szervezetek támo-
gatása 

Az előirányzat fedezetet biztosít olyan szervezetek támogatá-
sához, amelyek összkormányzati szinten a civil szektoron 
belüli párbeszédet biztosító fórumok működését biztosítják, 
illetve hatékonyan segítik azok fejlesztését, illetve amelyek 
közösségfejlesztő tevékenysége kiemelkedő. 
Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a civil szervezetek 
működését érintő joganyag felülvizsgálatához és átdolgozá-
sához kapcsolódó szakértői műhelyek és munka ellátásához.  

egyesület, alapítvány kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

267. 248012  62 Nemzeti Civil Alapprogram Az előirányzat a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény 
hatályon kívül helyezését megelőzően az előirányzat terhére 
nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó, a Nemzeti Civil Alap-
programról szóló törvény hatályon kívül helyezését követően 
is ellátandó kezelői feladatok és a még le nem zárt támogatási 
szerződésekkel kapcsolatos, volt kollégiumi hatáskörök – e 
feladatra kijelölt szerv által történő – ellátása során keletkező 
fizetési kötelezettségek teljesítéséhez biztosít forrást. 

központi költségvetési szerv, civil 
szervezet 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

Emberi Erőfor-
rás Támogatás-

kezelő 

– – 

268. 352195  63 Fejezeti stabilitási tartalék Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § 
(4a) bekezdése szerinti fejezeti stabilitási tartalék. A felhasz-
nálási célt a Kormány állapítja meg. 
 

 Az államháztartásról szóló tör-
vény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rende-
let 23/A. § alapján hozott kor-
mányhatározat szerint. 

– – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – – – 

„ 
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3. melléklet a …/2017. (…) EMMI rendelethez 

„2. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. évi központi kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve 

 
 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
címso-
portnév 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-
nak módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

2. 359306 21 Központi kezelésű előirányzatok           

3. 343628  3 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami 
elővásárlás kiadása 

A gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete tekintetében új, a 
többségi gyógyszerészi tulajdon elősegítését támogató szabá-
lyozás szerint a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése 
esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott 
gyógyszerészeknek és az államnak. Az előirányzat felhaszná-
lásának célja lehetővé tenni, hogy az állam indokolt esetben 
élni tudjon elővásárlási jogával, ha azt a rangsorban előtte 
álló gyógyszerészek nem tennék meg. 

egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, gazdasági 
társaság 

– – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – egészségbiztosí-
tási alap elői-
rányzatainak 
kezelő szerve 

– – 

4. 349395  5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsola-
tos bevételek és kiadások 

          

5. 349473   2 Az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 

          

6. 349495    1 Ingatlanok 
fenntartásával járó 
kiadások 

Az előirányzat felhasználásának célja állag- és értékmegőr-
zés, hatékony és gazdaságos működtetés biztosítása. 

központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság  

– – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – Állami Egész-
ségügyi Ellátó 

Központ 

– – 

7. 349506    2 Az Állami 
Egészségügyi 
Ellátó Központ 
rábízott vagyoná-
ba tartozó társasá-
gok tőkeemelése 

Az előirányzat felhasználásának célja a Polgári Törvény-
könyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai szerinti tőke-
rendezés biztosítása. 

gazdasági társaság – – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – Állami Egész-
ségügyi Ellátó 

Központ 

– – 

8. 349517    3 Az Állami 
Egészségügyi 
Ellátó Központ 
rábízott vagyoná-
ba tartozó társasá-
gokhoz kapcsoló-
dó egyéb kiadások 

Az előirányzat felhasználásának célja a tőkeemelésen túli, a 
saját tőke szerkezetét módosító egyéb, a tag döntése szerinti 
intézkedések, így különösen pótbefizetés fedezetének biztosí-
tása. 

gazdasági társaság – – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – Állami Egész-
ségügyi Ellátó 

Központ 

– – 

„ 

3. melléklet a 40/2017. (XII. 29.) EMMI rendelethez
„2. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez
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A nemzetgazdasági miniszter 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelete
az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról 
és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260.  § (1)  bekezdés c) és e)–h)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés g) és h) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben 
eljárva,
az 5. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben 
eljárva,
a 6. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben 
eljárva,
a 7. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1.  melléklet H)  pontjában foglalt 
táblázat 5. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213.  § (1)  bekezdés 1., 4., 8., 13., 14. és 
16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I. alcím 14.  pontjában 
és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 14. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 28.  § a)  pontja tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268.  § (1)  bekezdés 14.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 28. § b) pontja az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés (13) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben 
eljárva,
a 28. § c) pontja tekintetében az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
a 28. § d) tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva,
a 28.  § e) tekintetében a  Közösség területére belépő, illetve a  Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló,  
2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 7. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
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a 28.  § f )  pontja tekintetében az  adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. évi törvény 136.  § a)  pontjában, valamint 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 28.  § g)  pontja tekintetében az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260.  § (1)  bekezdés c) és 
f )–g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető 
általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat 
az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak 
érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet módosítása

1. §  A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a  Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-
visszatéríttetési jognak, valamint a  belföldön letelepedett adóalanyokat az  Európai Közösség más tagállamában 
megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 
32/2009. (XII. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Közösség más tagállamában letelepedett adóalany [Áfa tv. 244.  § (2)  bekezdés a)  pontja] adó-visszatéríttetési 
kérelmének adattartalma a következő:)
„c) annak (azoknak) a gazdasági (üzleti) tevékenység(ek)nek a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási 
együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló, 2010. október 7-i 904/2010/EU tanácsi rendelet 48.  cikk 
(3)  bekezdés második albekezdésének megfelelően meghatározott harmonizált kódok szerinti leírása, amely(ek)hez 
a  Közösség más tagállamában letelepedett adóalany a  belföldön beszerzett, importált terméket, illetőleg az  itt 
igénybe vett szolgáltatást – az Áfa tv. 247. § értelmében – használja, egyéb módon hasznosítja;”

2. §  Az R1. 8. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha azt a  visszatéríttetés tagállamának joga előírja, az  (1) és (2)  bekezdésen kívül a  belföldön letelepedett adóalany 
adó-visszatéríttetési kérelmének tartalmaznia kell a következő adatokat, illetőleg elektronikus mellékleteket is:]
„a) az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti gazdasági (üzleti) tevékenységnek a  hozzáadottérték-adó területén történő 
közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló, 2010. október 7-i 904/2010/EU tanácsi rendelet 
48. cikk (3) bekezdés második albekezdésének megfelelően meghatározott harmonizált kódok szerinti leírása;”

3. §  Az R1.
a) 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 9. számú melléklete 

I. címének 2. A)  pontjában” szövegrész helyébe a  „2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 185.  § 
(1) bekezdésében” szöveg,

b) 8. § (1) bekezdés f ) pontjában, és 8. § (5) bekezdés c) pontjában a „9. számú melléklete I. címének 8. pontja” 
szövegrész helyébe a „190. §-a” szöveg,

c) 8.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében a „9. számú melléklete I. címének 7. A)  pontja” szövegrész helyébe 
a „189. § (1) bekezdése” szöveg,

d) 8.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében a „9. számú melléklete I. címének 7. B)  pontja” szövegrész helyébe 
a „189. § (2) bekezdése” szöveg,

e) 8.  § (6)  bekezdésében a „9. számú melléklete I. címének 4. A)  pontja” szövegrész helyébe a „186.  § (3) és 
(4) bekezdése” szöveg,

f ) 8.  § (7)  bekezdésében a  „9. számú melléklete I. címének 7. C)  pontja” szövegrész helyébe a  „189.  § 
(3) bekezdése”szöveg

lép.
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2. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok 
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

4. §  A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 
szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Pénztárgéprendelet) 62. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  állami adó- és vámhatóság a  pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, 
jogszabályban meghatározott kötelezettségeket az  Air. és az  adóigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló 
Korm. rendelet szerinti jogkövetési vizsgálat szabályainak, a  hatósági eljárást pedig az  Air. hatósági eljárásra 
vonatkozó szabályainak alkalmazásával folytatja le azzal, hogy az  ellenőrzött adóalanyon az  ellenőrzött 
forgalmazót, üzemeltetőt, szervizt, műszerészt, egyéb személyt, adókötelezettségen a pénztárgép forgalmazásával, 
üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettséget kell érteni.”

5. §  A Pénztárgéprendelet
a) 3. § (7) bekezdésében a „jogerőre emelkedése” szövegrész helyébe a „véglegessé válása” szöveg,
b) 3.  § (9)  bekezdésében, 22.  § (5)  bekezdésében, 23.  §-ában, és 27.  § (1)  bekezdésében a  „jogerőre 

emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg,
c) 18.  § (2) és (4)  bekezdésében, 50/B.  § a)  pontjában, és 78/A.  § (5)  bekezdésében a „jogerőre emelkedését” 

szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,
d) 19.  § (2)  bekezdésében az  „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

törvényben” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben” szöveg,
e) 20. § (3) bekezdésében, 22. § (4) bekezdésében, 24. § (3) és (6) bekezdésében, és 78/A. § (5) bekezdésében 

a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,
f ) 24. § (4) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrészek helyébe a „véglegessé válását” szöveg,
g) 27.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: 

Art.) 176/D.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  
(a továbbiakban: Art.) 106. § (7) bekezdésében” szöveg,

h) 27.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „Art. 176/D.  § (3)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „Art. 106.  § 
(8) bekezdésében” szöveg,

i) 27.  § (4)  bekezdésében az „Art. 176/D.  §-a alapján” szövegrész helyébe az „Art. 106.  § (7) és (8)  bekezdése 
alapján” szöveg,

j) 28.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, és 34.  § (7)  bekezdésében az „Art. 176/E.  § (2)  bekezdés a)  pontjában” 
szövegrész helyébe az „Art. 106. § (10) bekezdés a) pontjában” szöveg,

k) 30/A.  §-ában, és 34/A.  §-ában az „Art. 176/C.  § (2)  bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „Art. 106.  § 
(18) bekezdése alapján” szöveg,

l) 33.  § (2)  bekezdésében, és 34.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „Art. 176/E.  § (2)  bekezdésében” szövegrész 
helyébe az „Art. 106. § (10) bekezdésében” szöveg,

m) 59.  § (2)  bekezdésében az  „Art. 175.  § (9)  bekezdése alapján elektronikus bevallásra kötelezettek” 
szövegrész helyébe az „adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Air.) alapján elektronikus 
kapcsolattartásra kötelezettek” szöveg,

n) 62.  § (2)  bekezdésében az „Art. 176/F.  § szerinti” szövegrész helyébe az „Art. 106.  § (15)  bekezdése szerinti” 
szöveg,

o) 63. §-ában az „Art. 176/F. § (4) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „Art. 106. § (16) bekezdése szerinti” 
szöveg

lép.
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3. A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes,  
az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 
50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

6. §  A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az  adóügyi ellenőrző 
egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
a) 5.  §-ában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 44.  § (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe 

az „az adózás rendjéről szóló törvény 77. § (1) bekezdésében” szöveg,
b) 9. §-ában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg
lép.

4. Az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási 
kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel 
megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági 
árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló 
74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

7. §  Az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi 
kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást 
biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási 
tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló 74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 1. § 3. pontjában az „az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 176/G. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi 
CL. törvény 108. § (13) bekezdés a) és b) pontjában” szöveg lép.

5. Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének 
adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, 
kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló  
41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása

8. §  Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének 
adókötelezettségéről, a  bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, 
nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
AutomataR.) 1. § nyitó szövegrészében az „adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22/D. §-ában” szövegrész 
helyébe az „adózás rendjéről szóló törvényben” szöveg lép.

9. §  Hatályát veszti az AutomataR.
a) 2. §-a és
b) 5. §-a.

6. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló  
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosítása

10. §  Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet  
(a továbbiakban: EKAER rendelet) 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki nem minősül az Art. szerinti új kötelezettnek és
a) legalább két éve működik, és szerepel az  állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, vagy
b) stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetként csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt gazdasági 
tevékenységet folytat, és egyedi kérelme alapján az  állami adó- és vámhatóság vezetője a  biztosítékadási 
kötelezettség alóli mentességét engedélyezte.”

11. §  Az EKAER rendelet 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az az adózó, aki 2017. december 31-én szerepelt az állami adó- és vámhatóság által közzétett minősített adózói 
nyilvántartásban, 2018. március 10-éig mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól.”
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12. §  Az EKAER rendelet
a) 5.  § (3)  bekezdésében az  „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) által” 

szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) által” szöveg,
b) 16.  § (14)  bekezdésében az  „az Art. 167.  § (1)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az  „az Art. 208.  § 

(2) bekezdés a) pontja szerinti” szöveg
lép.

13. §  Hatályát veszti az EKAER rendelet
a) 6. § (2) bekezdés b) pontjában a „valamint” szövegrész,
b) 6. § (2) bekezdés c) pontja,
c) 22. §-a.

7. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési 
tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és 
az adatok kezelésének technikai szabályairól szóló 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

14. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével 
összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és az  adatok kezelésének 
technikai szabályairól szóló 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 1.  § (2)  bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 54. § (8) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló törvény szerinti” 
szöveg lép.

8. Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet 
módosítása

15. § (1) Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) 
1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A. § (1) Ha a gazdálkodó váminformatikai rendszere (gazdálkodó okmánykitöltő rendszere vagy kommunikációs 
rendszere) nem üzemel, a  gazdálkodó a  rendszer üzemen kívül kerüléséről a  „Gazdálkodó rendszerét érintő 
üzemszüneti eljárás bejelentése” elnevezésű nyomtatvány alkalmazásával értesíti az érintett vámhivatalt.
(2) Az üzemszünet megszűnésének bejelentésére az (1) bekezdés szerinti nyomtatvány, vámhatósági jóváhagyással 
ellátott bejelentőlap vagy azzal azonos tartalmú bejelentés is szolgálhat. A gazdálkodónak az értesítésben fel kell 
tüntetnie az üzemszüneti eljárás alatt felhasznált tételszámokat.
(3) Egyszerűsítés alkalmazása esetén az  engedélyes az  (1)  bekezdés szerinti nyomtatványt – feltüntetve azon 
a felhasznált tételszámokat is – nyújtja be az érintett vámhivatalhoz.”

 (2) Az R2. 5. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) A vámigazgatási eljárás irataiban az iratbetekintést kérő személy által a meg nem ismerhető személyes és 
védett adatok megismerhetetlenné tételével érintett (a továbbiakban: anonimizálás), kivonatolt iratról való másolat 
készítéséért a megismerhetetlenné tétellel érintett oldalanként 100 forint költségtérítést kell fizetni.
(2) Az  anonimizálással nem érintett oldalak másolatáért az  illetékekről szóló törvény szerint, a  vámigazgatási 
eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolatért fizetendő illeték összegének megfelelő költségtérítést 
kell fizetni.”

 (3) Az R2. 11. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„11. A részletfizetés részletes szabályai
31. § (1) A  Vámkódex 112.  cikke szerinti fizetési könnyítés esetében a  vámhatóság részletfizetést maximum  
12 hónapra engedélyezhet.
(2) Részletfizetés esetén a befolyó összegekből először a vámot teljes összegében, majd ezt követően esedékességi 
sorrendben az  egyéb terhekre vonatkozó tartozást kell kiegyenlíteni. Azonos esedékességi dátum esetén 
a fennmaradó összegeket a tartozás arányában kell elszámolni.
(3) Az  engedélyezés során a  Vtv. 165.  § (8)  bekezdés d) és e)  pontjában foglalt feltételeket a  Magyarországon 
letelepedett kérelmező esetében a vámhatóság saját közhiteles hatósági nyilvántartásai alapján vizsgálja.”

 (4) Az R2. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) A hitelkamat felszámítása során fizetendő kamat összegét – a részletek gyakoriságától függően – havi vagy 
negyedéves időtartamokra előre napi kamatszámítással kell megállapítani úgy, hogy a részletfizetésben részesített 
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tőke összege a második részlettől kezdődően a korábban megfizetett tőkerész összegével csökken, a napok száma 
pedig havi törlesztésnél a  hónap napjainak számával, negyedéves törlesztésnél a  negyedév napjainak számával 
egyezik meg.
(2) A felszámított hitelkamatot a tőke törlesztésével egyidejűleg kell teljesíteni. Ha az adós a kedvezmény feltételeit 
vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt 
egy összegben azonnal esedékessé válik.”

 (5) Az R2. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vám-árunyilatkozat elektronikus adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával (elektronikus vám-árunyilatkozat) 
történő benyújtása esetén a  vám-árunyilatkozat elfogadásához, illetve az  áru átengedéshez kapcsolódó 
dátumot és azonosítószámot elektronikus üzenet formájában adja meg az  illetékes vámhivatal az  elektronikus 
vám-árunyilatkozatot beküldő részére.”

 (6) Az R2. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  behozatali vagy kiviteli vám és egyéb teher fizetési kötelezettség alá eső áruk esetében adott szóbeli 
vám-árunyilatkozat alapján az  illetékes vámhivatal vámellenőrzést tart, megállapítja a  vámértéket, és 
a megállapított vámérték alapján az illetékes vámhivatal szóban közli a fizetendő vám és egyéb terhek összegét.”

 (7) Az R2. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kijelölt vámszabad területen épületeket, építményeket építeni, az  épületek szerkezetét jelentősen 
megváltoztatni vagy azokat más célra felhasználni csak akkor lehet, ha ezt az  illetékes vámhivatalnál előzetesen 
bejelentették. A bejelentéshez az építési tervek hiteles másolatát is csatolni kell.”

16. §  Az R2.
a) 3.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény  

(a továbbiakban: Vtv.) 23.  § (4)  bekezdése” szövegrész helyébe az  „uniós vámjog végrehajtásáról szóló  
2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 83. § (1) bekezdése” szöveg,

b) a 44. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Vtv. 81. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Vtv. 174. § 
(1) bekezdésében” szöveg, a „Vtv. 81. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Vtv. 174. § (2) bekezdésében” 
szöveg,

c) a 44. § (2) bekezdésében a „Vtv. 81. §-ában” szövegrész helyébe a „Vtv. 174. §-ában” szöveg
lép.

17. §  Hatályát veszti az R2.
a) 1. §-a,
b) 4. alcíme,
c) 8. § (3) bekezdése,
d) 16–17. §-a,
e) 18. § (1) bekezdése,
f ) 19. §-a,
g) 23. § (1) és (2) bekezdése,
h) 23. § (5) bekezdése,
i) 8. alcíme,
j) 10. alcíme,
k) 38. §-a.

9. A vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról szóló 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet 
módosítása

18. § (1) A vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról szóló 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
R3.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 83.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott vámjogi szakértői hatósági vizsgára (a továbbiakban: hatósági vizsga) felkészítő képzésnek  
– a  2447/2015/EU bizottsági végrehajtási rendelet 27.  cikkével összhangban – olyan vámjogi hatósági képzés 
teljesítése fogadható el, amelyet a Vtv. 83. § (4) bekezdése szerint nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) vett
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a) a felnőttképzésről szóló törvény szerint szerzett, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 150/2012. Korm. rendelet) 
1.  mellékletében meghatározott, vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés vagy 
vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés megszerzésére irányuló képzésre vonatkozó engedély birtokában 
felnőttképzést folytató oktatási intézmény vagy
b) vámszakmai szövetség
szervez.”

 (2) Az R3. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2) bekezdés c) pontjában meghatározott képzés időtartama minimum 100 tanóra és vizsgatárgykörönként 
nem lehet kevesebb 8 tanóránál. Egy tanóra 45 perc.”

 (3) Az R3. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  képzésen történő részvétel feltétele, hogy a  résztvevő rendelkezzen érettségi végzettséggel és a  6.  § 
(1) bekezdése szerinti igazolás kiállítása céljából hozzájáruljon a természetes személyazonosító- és lakcímadatainak 
a képző szerv általi kezeléséhez.”

 (4) Az R3. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Javítóvizsgát az tehet, aki korábban sikertelen vizsgát tett vagy a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg. 
A szóbeli vizsgarész sikertelensége esetén az írásbeli vizsgarész tekintetében nem kell javítóvizsgát tenni.”

 (5) Az R3. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Bizottság ellátja
a) az e rendeletben meghatározott feladatokat,
b) a  vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a  vámtanácsadók és vámügynökök kötelező 
továbbképzéséről szóló NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti továbbképzési programok kreditpont-
minősítését, valamint
c) a Rendelet szerinti vámszakmai kiadványok kreditpont minősítését.”

19. §  Az R3.
a) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „kérelemre” szövegrész helyébe az „az” szöveg,
b) 2. § (2) és (3) bekezdésében a „Vtv. 23. § (7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Vtv. 83. § (5) bekezdésében” 

szöveg,
c) 9. § (3) bekezdésében a „Vtv. 23. § (9)” szövegrészek helyébe a „Vtv. 83. § (7)” szöveg,
d) 9. § (5) bekezdés e) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,
e) 3. melléklet 3. pont 3.1 alpontjában a „3 kérdés” szövegrész helyébe a „7 kérdés” szöveg
lép.

20. §  Hatályát veszti az R3.
a) 4. § (7) bekezdése,
b) 12. § (5) bekezdése,
c) 1. melléklet 4. pont 4.3. alpontjában a „2014/255/EU számú” szövegrész.

10. A vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök 
kötelező továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet módosítása

21. § (1) A  vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a  vámtanácsadók és vámügynökök kötelező 
továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1–2.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„1.  § (1) A  vámtanácsadók és vámügynökök nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvétel 
iránti, az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 207. § (1) bekezdése és 
a 211. § (1) bekezdése szerinti bejelentést az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal és mellékletekkel kell 
benyújtani a  kormányzati portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címen. A  vámtanácsadói és vámügynöki 
tevékenység egyidejűleg történő nyilvántartásba vétele egy bejelentéssel is kezdeményezhető.
(2) Ha a  tevékenység végzése a  határon átnyúló tevékenység keretében történik, a  nyilvántartásba vétel iránti 
bejelentést az  (1)  bekezdés szerinti adattartalommal és a  Vtv. 207.  § (5)  bekezdése szerinti mellékletekkel kell 
a nyilvántartásba vételt végző szervezethez benyújtani a kormányzati portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt 
címen.
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2. § (1) Ha a kérelmező vámtanácsadó, és a nyilvántartásba vételhez a Vtv. 207. § (2)–(4) bekezdésében, illetve ha 
a  kérelmező vámügynök, a  Vtv. 211.  § (2)–(4)  bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, valamint az  adatok 
a  szükséges dokumentumokkal alátámasztottak, akkor a  nyilvántartásba vételt végző szervezet a  kérelmezőt  
a  Vtv. 208.  § (1)  bekezdése szerinti vámtanácsadói, illetve a  Vtv. 211.  § (2)  bekezdése szerinti vámügynöki 
nyilvántartásba felveszi.
(2) A  nyilvántartásba vételt végző szervezet a  nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül gondoskodik 
a  vámtanácsadók esetében a  2.  melléklet szerinti, a  vámügynökök esetében a  3.  melléklet szerinti igazolvány 
– kizárólag magyar nyelven történő – elkészíttetéséről és a  nyilvántartásba vett személy részére történő 
megküldéséről.
(3) A  vámtanácsadói, illetve a  vámügynöki tevékenység végzésére jogosító igazolvány a  nyilvántartásba vétel 
napjától számítva 10 évig érvényes.”

 (2) Az R4. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  továbbképzésre kötelezett személy az adott továbbképzési évben valamely, a  (2) és (3) bekezdés szerint 
kreditpontra minősített vámszakmai kiadványt vásárol, annak a minősítés során meghatározott kreditpont-értéke, 
de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható az  adott évi továbbképzés teljesítésébe, amennyiben a  továbbképzésre 
kötelezett a kiadvány megvásárlását igazoló számla másolatát csatolja a 10. § szerinti nyilatkozathoz.”

 (3) Az R4. 10–11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„10.  § A  Vtv. 208.  § (8)  bekezdése szerinti továbbképzésen való részvétel teljesítéséről szóló nyilatkozatot 
a nyilvántartásba vételt végző szervezethez – a kormányzati portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címen – 
kell benyújtani. A nyilatkozathoz a továbbképzésen való részvétel 6. § (3) bekezdése szerinti igazolást, illetve a 8. § és 
9. § szerinti igazolásokat mellékletként csatolni kell legkésőbb az adott továbbképzési évet követő év január 31-ig.
11.  § A  nyilvántartásba vételt végző szervezet az  e  rendelet szerinti továbbképzések szervezésével és 
lebonyolításával kapcsolatos tevékenységeket, valamint a  továbbképzésre vonatkozó követelmények teljesítését 
ellenőrizheti.”

 (4) Az R4. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Vtv. 209.  § (6)  bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj összege 9000 forint. A  vámtanácsadói és 
vámügynöki tevékenység egyidejűleg történő nyilvántartásba vételéhez a díjat külön-külön kell megfizetni.”

 (5) Az R4. a következő 4/A. alcímmel egészül ki:
„4/A. Átmeneti rendelkezések
13/A.  § Az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az  adóigazgatási rendtartásról és 
az  adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével 
összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelettel módosított 2.  § 
(3) bekezdés hatálybalépése előtt a 2016. május 1-jét követően kiadott vámtanácsadói és vámügynöki igazolványok 
2028. december 31-ig érvényesek.”

22. §  Az R4.
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „Vtv. 115. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „Vtv. 208. § (9) bekezdése” 

szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „Vtv. 115. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe a „Vtv. 208. § (10) bekezdése” 

szöveg,
c) 3. § (2) bekezdésében a „Vtv. 115. § (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „Vtv. 208. § (11) bekezdése” szöveg,
d) 4.  § (3)  bekezdésében a „Vtv. 116.  § (1)  bekezdés j)  pontja” szövegrész helyébe a „Vtv. 209.  § (2)  bekezdés 

c) pontja” szöveg,
e) 5.  § (1) és (2)  bekezdésében a „Vtv. 115.  § (4)  bekezdése” szövegrész helyébe a „Vtv. 208.  § (8)  bekezdése” 

szöveg,
f ) 6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „által minősített továbbképzési program” szövegrész helyébe az  „által 

kreditpontra minősített továbbképzési program” szöveg,
g) 1.  melléklet II. rész a)  pont aa)  alpontjában és b)  pont ba)  alpontjában az „1 darab 2,5×3,2 cm méretű, jó 

minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban) benyújtott, 6 hónapnál nem régebbi 
igazolványkép,” szövegrész helyébe az „1 darab, 6 hónapnál nem régebbi, igazolványkép 2,5×3,2 cm méretű 
fotópapíron vagy elektronikus úton, legalább 300 dpi felbontású „JPEG” formátumban,” szöveg

lép.
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23. §  Hatályát veszti az R4.
a) 4. § (1) és (2) bekezdése,
b) 12. § (1), (7) és (8) bekezdése.

11. A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló  
47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosítása

24. §  A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.)  
NGM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:
„19.  § Az  5.  § (2)  bekezdését és a  8.  §-t a  2016. december 15-ig benyújtott kérelmek alapján létrejött támogatási 
jogviszonyokra azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a szolgáltató az új terminálokat 2018. április 15-ig köteles telepíteni,
b) a  támogatással érintett kártya-elfogadói szerződések 8.  § szerinti adatairól vezetett, elkülönített, analitikus 
nyilvántartás adatait 2018. május 15-ig köteles továbbítani az eAdaton keresztül a kezelő szerv részére.”

12. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  2–14.  §, a  15.  § (1)  bekezdése és (3)–(7)  bekezdése, a  16–20.  §, a  21.  § (1)–(3)  bekezdése és (5)  bekezdése, 

a 22–23. §, a 26. § és a 28. § a)–f ) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 15. § (2) bekezdése és a 21. § (4) bekezdése 2018. február 1-jén lép hatályba.
 (4) Az 1. § 2018. április 1-jén lép hatályba.
 (5) A 28. § g) pontja 2018. június 1-jén lép hatályba.

26. §  A 21.  § a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

27. §  Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az  Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást 
tartalmaz.

28. §  Hatályát veszti
a) 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 szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet,

b) a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a  díj megfizetésének és 
visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a  döntési eljárás részletes szabályairól szóló 
39/2006. (XII. 25.) PM rendelet,

c) a jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a  jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus 
úton történő teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI. 12.) PM rendelet,

d) a kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a  legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének 
megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet,

e) az Európai Unió területére belépő, vagy azt elhagyó készpénz ellenőrzésének végrehajtásáról, annak részletes 
szabályairól, valamint a kiszabott bírság bevételezésének rendjéről szóló 35/2013. (IX. 3.) NGM rendelet,

f ) az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet,

g) a taxaméterek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 1.  alpont a)  pontjában, 10.  alpont 
b) pontjában, 13. alpontjában, 16. alpont b) pontjában, 19. alpont a) pontjában, 25. és 26. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  mellékletébe sorolt olyan központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait, amelyek a  nemzetgazdasági 
miniszter irányítása alá tartoznak, az 1–7. melléklet tartalmazza.

2. §  Ha az  e  rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az  e  rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok 
vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra 
jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.

3. §  Ha törvény vagy kormányrendelet központi költségvetésből juttatott támogatás jogszabálysértés esetén 
történő csökkentését, valamint ugyanezen jogszabálysértés miatt ennek megfelelő mértékű összeg központi 
költségvetésbe történő befizetését írja elő, a Magyar Államkincstár
a) a  törvényben vagy kormányrendeletben előírt módon csökkentett összegű központi költségvetési 

támogatást folyósít, valamint
b) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt fizetési határidő megszegése esetén, az adók módjára történő 

behajtás érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.

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

5. §  Hatályát veszti a  nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo- 
gatás  
bizto-  

sításának 
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  

módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós for-

rásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 
1.  Pártok támogatása           

2.   Országos listán mandátumot 
szerzett pártok támogatása           

3. 000187   FIDESZ - Magyar Polgári 
Szövetség  

A pártok működéséről és gaz-
dálkodásáról szóló 1989. évi 
XXXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Párt tv.) 5. §-a alapján a 
FIDESZ - Magyar Polgári Szö-
vetség támogatása. 

FIDESZ - Magyar 
Polgári Szövetség   

A Magyar Államkincstár  
(a továbbiakban: Kincstár) 
általi utalás a Párt tv-ben 
előírt határidőkben. 

  Kincstár   

4. 000220   Magyar Szocialista Párt  
A Párt tv. 5. §-a alapján a Ma-
gyar Szocialista Párt támoga-
tása. 

Magyar Szocialista 
Párt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

5. 294102   Jobbik Magyarországért 
Mozgalom - Párt  

A Párt tv. 5. §-a alapján a Job-
bik Magyarországért Mozgalom 
- Párt támogatása. 

Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom - 
Párt 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

6. 294113   Lehet Más a Politika  A Párt tv. 5. §-a alapján a Le-
het Más a Politika támogatása. Lehet Más a Politika   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

7. 000208   Kereszténydemokrata 
Néppárt  

A Párt tv. 5. §-a alapján a Ke-
reszténydemokrata Néppárt 
támogatása. 

Kereszténydemok-
rata Néppárt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

8. 347440   Együtt - A Korszakváltók 
Pártja  

A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Együtt - A Korszakváltók Pártja 
támogatása. 

Együtt - A Korszak-
váltók Pártja   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

9. 347451   Demokratikus Koalíció  A Párt tv. 5. §-a alapján, a 
pártok támogatása. 

Demokratikus Koa-
líció   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

10. 347462   Párbeszéd Magyarország-
ért Párt  

A Párt tv. 5. §-a alapján, a 
pártok támogatása. 

Párbeszéd Magya-
rországért Párt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

11. 347473   Magyar Liberális Párt  A Párt tv. 5. §-a alapján, a 
pártok támogatása. 

Magyar Liberális 
Párt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   
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12.  Pártalapítványok támogatása           

13. 253967  Szövetség a Polgári Magya-
rországért Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Szövetség a Polgári Magyaror-
szágért Alapítvány támogatása. 

Szövetség a Polgári 
Magyarországért 
Alapítvány 

    
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt határ-
időkben. 

    Kincstár     

14. 253956  Táncsics Mihály Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Táncsics Mihály Alapítvány 
támogatása. 

Táncsics Mihály 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

15. 301091  Gyarapodó Magyarországért 
Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Gyarapodó Magyarországért 
Alapítvány támogatása. 

Gyarapodó Magya-
rországért Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

16. 294235  Ökopolisz Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Szövetség az Ökopolisz Alapít-
vány támogatása. 

Ökopolisz Alapítvány   
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

17. 271745  Barankovics István Alapítvány 
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Szövetség a Barankovics István 
Alapítvány támogatása. 

Barankovics István 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

18. 347851  Váradi András Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Szövetség a Váradi András 
Alapítvány támogatása. 

Váradi András Alapít-
vány    

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

19. 348017  Megújuló Magyarországért 
Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Szövetség a Megújuló Magya-
rországért Alapítvány támogatá-
sa. 

Megújuló Magyaror-
szágért Alapítvány    

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

20. 348584  Liberális Magyarországért 
Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Szövetség a Liberális Magyaror-
szágért Alapítvány támogatása. 

Liberális Magyaror-
szágért Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

21. 349528  Új Köztársaságért Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján az Új 
Köztársaságért Alapítvány támo-
gatása. 

Új Köztársaságért 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

22. 343484 Kampányköltségek 

Az országgyűlési képviselők 
választása kampányköltségei-
nek átláthatóvá tételéről szóló 
2013. évi LXXXVII. törvény 
alapján. 

Az országgyűlési 
képviselők válasz-
tásán induló jelöltek 
és jelölő szerveze-
tek 

  

A nemzetgazdasági mi-
niszter e rendelkezéssel 
felhatalmazást ad a 
Kincstár NEO-nak, 
hogy az országgyűlési 
képviselők választása 
kampányköltségeinek 
átláthatóvá tételéről 
szóló 2013. évi LXXXVII. 
törvény 4. § (1) bekezdé-
se és 6.§ (3) bekezdése 
szerinti támogatást e 
címről folyósítsa. 
 

  Kincstár   

23.  Közszolgálati médiaszolgálta-
tás támogatása           

24. 303580  Közszolgálati hozzájárulás  

A közszolgálati média működte-
tése, valamint a médiaszolgálta-
tásokról és a tömegkommuniká-
cióról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvényben (a továbbiakban: 
Média tv.) rögzített médiapolitikai 
célok megvalósítása. 

Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyon-
kezelő Alap 

  
A Kincstár által a Média tv. 
136. § (4) bekezdése 
szerint.  

  Kincstár   
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XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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sításának 
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Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  

módja 
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fizetés 
határ- 
ideje 

Biztosíték Kezelő 
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Lebonyo-  
lító szerv 
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rásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.  Központi kezelésű előirány-
zatok           

2. 297102  Rendkívüli kormányzati 
intézkedések 

Év közben meghozott kormány-
zati döntésekből következő fela-
datok finanszírozása és az elő-
irányzott, de elháríthatatlan ok 
miatt elmaradó költségvetési 
bevételek pótlása. 

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű elői-
rányzatok, központi 
kezelésű előirányzatok 

  
A Kormány egyedi határo-
zata alapján, előirányzat 
átcsoportosításként. 

Az elői-
rányzat-
átcsoporto-
sításról 
szóló 
Korm. 
határozat-
ban meg-
határozott 
időpont. 

    

3. 271734  Országvédelmi Alap 
Az államháztartási egyenlegcél 
teljesülését veszélyeztető kocká-
zatok tompítása. 

A Kormány döntése 
alapján.   

Esetleges felhasználásról a 
Kvtv. 19. §-ának (2)-(4) 
bekezdése alapján a Kor-
mány dönt. 

     

4.   Céltartalékok           

5. 329928   
Közszférában foglal-
koztatottak bérkompen-
zációja 

A költségvetési szerveknél és a 
nevelési-oktatási, felsőoktatási, 
egészségügyi, karitatív, szociális, 
család-, gyermek- és ifjúságvé-
delmi, kulturális vagy sporttevé-
kenységet önmaga vagy intéz-
ménye útján ellátó egyházi jogi 
személynél foglalkoztatottak 
részére a tárgyévben - jogsza-
bály alapján - járó többlet szemé-
lyi juttatások és az azokhoz 
kapcsolódó munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájáru-
lási adó kifizetése. 

Költségvetési szervek, 
egyházi jogi személyek 

A Kvtv. szerint 
a Kormány 
egyedi határo-
zata. 

 
A Kormány egyedi határo-
zata alapján, előirányzat 
átcsoportosításként.  

Az elői-
rányzat-
átcsoporto-
sításról 
szóló 
Korm. 
határozat-
ban meg-
határozott 
időpont.  

    

   

2. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
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6. 235149   Különféle kifizetések A Kvtv. 4. § (2) és (3) bekezdése
szerinti célok. 

A Kvtv. 4. § (2) bekezdé-
se szerinti szervek és a 
Kvtv. 4. § (3) bekezdése 
szerinti előirányzat  

A Kvtv. szerint 
a Kormány 
egyedi határo-
zata vagy az 
államháztar-
tásért felelős 
miniszter intéz-
kedése.   

 Előirányzat átcsoportosítás.

Előirányzat 
módosítás-
sal, az 
intézke-
désben 
meghatá-
rozottak 
szerint. 

    

7. 352239   Ágazati életpályák és 
bérintézkedések 

Jogszabály alapján járó többlet
személyi juttatások és az azok-
hoz kapcsolódó munkaadókat
terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó kifizetése. 

Költségvetési szervek, 
önkormányzatok, fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

Az államháztar-
tásért felelős 
miniszter intéz-
kedése. 

 Előirányzat átcsoportosítás.

Előirányzat 
módosítás-
sal, az 
intézke-
désben 
meghatá-
rozottak 
szerint. 

    

8. 368951   Hazai bölcsődefejlesz-
tési program 

A bölcsődei ellátást biztosító
intézmények, szolgáltatások
létrehozása, fejlesztése. 

Önkormányzatok és 
egyéb, nem állami fenn-
tartók 

A Kvtv. szerint 
a Kormány 
egyedi határo-
zata. 

 Előirányzat átcsoportosítás.      
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XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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költség-  
vetési  
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tás köz-

re-  
működő  
szerve-  

zete 

1.  Központi kezelésű elői-
rányzatok           

2. 031194  K-600 hírrendszer 
működtetésére 

Az előirányzat célja a K-600 távköz-
lési és informatikai rendszer fenn-
tartása, működtetésének és fejlesz-
tésének biztosítása.  

A kormányzati célú 
hálózatokról szóló 
346/2010. (XII. 28.)  
Korm. rendeletben 
kijelölt kormányzati 
célú hírközlési szol-
gáltató 

  

Közszolgáltatási 
szerződés, köz-
vetlen kifizetés, 
egyösszegben 
vagy részletek-
ben, előleg nyúj-
tásával. 

A közszolgáltatási 
szerződésben 
előírtak szerint 
amennyiben az 
előlegszámla 
összege maga-
sabb, mint a vég-
számla összege, 
úgy a különbözetet 
a központi szolgál-
tató a közszolgál-
tatási szerződés-
ben rögzítettek 
szerint visszafizeti.

Késedel-
mes teljesí-
tési, hibás 
teljesítési, 
illetve 
meghiúsu-
lási kötbér 
a közszol-
gáltatási 
szerződés 
alapján. 

Belügyminisztérium   

 

  

3. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
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XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo- 
gatási 
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  

módja 

Visz-
sza- 
fize-
tés 

határ- 
ideje 

Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás köz-

re-  
működő  
szerve-  

zete 

1.   Központi kezelésű előirány-
zatok           

2.    Vállalkozások folyó támo-
gatása           

3.     Egyedi támogatások, 
ellentételezések           

4.  059262    

Mecseki uránbá-
nyászok baleseti 
járadékainak és 
egyéb kártérítési 
kötelezettségeinek 
átvállalása 

A költségvetési támogatás a Bánya-
vagyon-hasznosító Nonprofit Köz-
hasznú Kft. által kifizetett, az urán-
bányászatban 1993. december 31-
ig keletkezett baleseti járadékokat 
és a munkavégzéssel kapcsolatos 
egyéb kártérítési kötelezettségeket 
téríti meg. 

Bányavagyon-
hasznosító Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

Utólagos utalványozás 
havonta.  

A folyósításról havi 
elszámolás alapján a 
Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (a továb-
biakban: NAV) gon-
doskodik. 

  

Nemzeti 
Fejleszté-
si Minisz-
térium (a 
további-
akban: 
NFM) 

  

5.  303868    

A vasúti pályahá-
lózat működteté-
sének költségtérí-
tése 

A vasúti pályahálózat működtetésé-
vel kapcsolatban felmerült bevéte-
lekkel nem fedezett indokolt költsé-
gek és az ágazatban szokásos 
mértékű észszerű nyereség megté-
rítése. 

A vasúti közlekedésről 
szóló 2005. évi 
CLXXXIII. törvény 28. 
§-a szerinti szerződés-
sel rendelkező, vasúti 
pályaműködtetést 
végző társaságok 

A költségtérítés havon-
ta folyósítandó mérté-
két, ütemezését és 
feltételeit a közlekedé-
sért felelős miniszter az 
államháztartásért 
felelős miniszter e-
gyetértésével a társa-
sággal kötött pályamű-
ködtetési szerződés 
záradékában határozza 
meg. 

 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől  
számított 15 napon 
belül a NAV folyósít-
ja. 

  NFM   

6.  348273    

Vasúti személy-
szállítási közszol-
gáltatások költség-
térítése 

A vasúti személyszállítási közszol-
gáltatás bevételekkel nem fedezett 
indokolt költségei és az ágazatban 
szokásos mértékű észszerű nyere-
ség megtérítése. 

A személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 
2012. évi XLI. törvény 
(a továbbiakban: Sztv.) 
25. §-a szerinti szerző-
déssel rendelkező,   
vasúti személyszállítási 
közszolgáltatást végző 
társaságok 

A költségtérítés havon-
ta folyósítandó mérté-
két, ütemezését és 
feltételeit a közlekedé-
sért felelős miniszter az 
államháztartásért 
felelős miniszter e-
gyetértésével a társa-
sággal kötött vasúti 
személyszállítási köz-

Igen 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV folyósít-
ja.. 

  NFM   

4. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
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szolgáltatási szerződés 
záradékában határozza 
meg. 

7.  348284    

Autóbusszal vég-
zett személyszállí-
tási közszolgálta-
tások költségtérí-
tése 

Az autóbusszal végzett helyközi 
személyszállítási közszolgáltatás 
bevételekkel nem fedezett indokolt 
költségei és az ágazatban szokásos 
mértékű észszerű nyereség megté-
rítése. 

Az Sztv. 25. §-a szerinti 
szerződéssel rendelke-
ző, autóbusszal hely-
közi személyszállítási 
közszolgáltatást végző 
társaságok 

A költségtérítés folyósí-
tandó mértékét, üteme-
zését és feltételeit a 
közlekedésért felelős 
miniszter az államház-
tartásért felelős minisz-
ter e-gyetértésével az 
autóbusszal személy-
szállítási közszolgálta-
tást végző társasággal 
kötött közszolgáltatási 
szerződés záradéká-
ban határozza meg. 

Igen 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV folyó-
sítja. 

  NFM   

8.  348295    

Vasúti személy-
szállítás korábbi 
költségtérítéseinek 
elszámolása 

A vasúti személyszállítási közszol-
gáltatás korábbi költségtérítései 
elszámolásából fennmaradt költség-
térítési igények megtérítése. 

Az Sztv. 25. §-a szerinti 
szerződéssel rendelke-
ző, vasúti személyszál-
lítási közszolgáltatást 
végző társaságok 

A költségtérítés folyósí-
tandó mértékét, üteme-
zését és feltételeit a 
közlekedésért felelős 
miniszter az államház-
tartásért felelős minisz-
ter e-gyetértésével a 
társasággal kötött 
vasúti személyszállítási 
közszolgáltatási szer-
ződés záradékában 
határozza meg. 

 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV folyósít-
ja. 

  NFM   

9.  359595    
Elővárosi közös-
ségi közlekedés 
támogatása 

Az elővárosi személyszállítási 
közszolgáltatás bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségei és az 
ágazatban szokásos mértékű 
észszerű nyereség megtérítése. 

Az Sztv. 25. §-a szerinti 
szerződéssel rendelke-
ző, elővárosi személy-
szállítási közszolgálta-
tást végző társaságok 

A költségtérítés folyósí-
tandó mértékét, üteme-
zését és feltételeit a 
közlekedésért felelős 
miniszter az államház-
tartásért felelős minisz-
ter e-gyetértésével a 
társasággal kötött 
elővárosi személyszál-
lítási közszolgáltatási 
szerződés záradéká-
ban határozza meg. 

Igen 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV folyósít-
ja. 

  NFM   

10.  368206    

Egyetemes postai 
szolgáltató mél-
tánytalan többlet-
terhének megtérí-
tése 

Egyetemes postai szolgáltató mél-
tánytalan többletterhének megtérí-
tése. 

A postai szolgáltatások-
ról szóló 2012. évi 
CLIX. törvény 18. § (1) 
bekezdése alapján 
kijelölt egyetemes 
postai szolgáltató 

Az előirányzat kezelője 
a rendelkezésre álló 
forrás mértékéig gon-
doskodik a szolgáltató 
részére történő kifize-
tésről. 

 

Az előirányzat keze-
lője a szolgáltató által 
benyújtott kompen-
zációs igényt ellenőr-
zi és a teljesítés 
elfogadását követően 
a költségvetési elői-
rányzaton rendelke-
zésre álló forrás 
mértékéig 30 napon 
belül gondoskodik a 
kompenzáció szolgál-
tató részére történő 
kifizetéséről. 

  NFM   
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11.  295980  Peres ügyek 

A magyarországi jogerős bírósági 
ítéleten, végzésen, illetve a bíróság 
jogerős végzésével jóváhagyott 
egyezségen alapuló, az államot 
terhelő kifizetések finanszírozása. 
A stabil vérkészítménytől HCV-
vírussal megfertőződött veleszüle-
tett vérzékenységben szenvedő 
állampolgárok egységes állami 
kártalanításáról szóló 1093/2000. 
(XI. 24.) Korm. határozatból  eredő 
kötelezettség, valamint az ehhez 
kapcsolódó szakértői tevékenység 
költségeinek teljesítését szolgálja. 
Az állam polgári jogviszonyokban 
történő képviselete ügyvédi és 
bírósági költségeinek biztosítása 
(külföldi székhelyű ügyvédi irodák-
kal kötött jogi szerződések  esetén 
általános forgalmi adókötelezettség 
teljesítése is). 
Az állammal szemben kezdemé-
nyezett valamennyi 
választottbírósági eljárás költségei-
re, illetve az államot bármely nem-
zetközi választottbíróság vagy 
külföldi rendes bíróság kötelező 
erejű határozatából eredően terhelő 
kifizetési kötelezettségre, továbbá 
az állam adós elleni végrehajtási 
eljárásban az államot terhelő, bíró-
sági határozaton vagy a végrehajtó 
felhívásán alapuló fizetési kötele-
zettségekből eredő kifizetések 
finanszírozása. 

Jogerős döntésben 
foglaltak szerint megje-
löltek, stabil vérkészít-
ménytől HCV-vírussal 
megfertőződött vele-
született vérzékeny-
ségben szenvedő 
állampolgárok, ügyvé-
dek, ügyvédi irodák, 
választottbíróságok, 
bíróságok 

  

A kártalanításról 
szóló megállapodás, 
jogerős és végrehajt-
ható, illetőleg előze-
tesen végrehajtható 
bírósági határozat, 
eljárási díj- és költ-
ségfizetési kötele-
zettséget megállapító 
határozat, ügyvédi 
megbízási szerződé-
sek alapján. 

  NFM   
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XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  

módja 

Vissza- 
fizetés 
határ- 
ideje 

Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 
forrás-

ból 
finan-  

szírozot
t költ-
ség-  

vetési  
támoga-  

tás 
közre-  

működő  
szerve-  

zete 

1.  Központi kezelésű előirány-
zatok           

2.   Nemzeti Család- és Szo-
ciálpolitikai Alap           

3.    Családi támogatások           

4. 003539    Családi pótlék 

A családok támogatásáról szóló 1998. 
évi LXXXIV. törvényben (a továbbiak-
ban: Cst.) meghatározott célok meg-
valósítása. 

A Cst.-ben meg-
határozott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzatok folyósítása - a 
folyósító szerv adatszolgáltatá-
sai /pénzellátási tervei alapján -
a támogatások teljesítéséhez 
igazodóan történik. 

  Kincstár   

5. 018911    Anyasági támoga-
tás 

A Cst.-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 

A Cst.-ben meg-
határozott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzatok folyósítása - a 
folyósító szerv adatszolgáltatá-
sai /pénzellátási tervei alapján -
a támogatások teljesítéséhez 
igazodóan történik. 

  Kincstár   

6. 011462    Gyermekgondo-
zást segítő ellátás 

A Cst.-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 

A Cst.-ben meg-
határozott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzatok folyósítása - a 
folyósító szerv adatszolgáltatá-
sai /pénzellátási tervei alapján -
a támogatások teljesítéséhez 
igazodóan történik. 

  Kincstár   

7. 226099    Gyermeknevelési 
támogatás 

A Cst.-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 
 

A Cst.-ben meg-
határozott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzatok folyósítása - a 
folyósító szerv adatszolgáltatá-
sai /pénzellátási tervei alapján -
a támogatások teljesítéséhez 
igazodóan történik. 

  Kincstár   

8. 245623    

Gyermekek szüle-
tésével kapcsola-
tos szabadság 
megtérítése 

A gyermek születése esetén az apát 
megillető pótszabadság igénybevéte-
léről és a pótszabadsággal összefüg-
gő költségek megtérítéséről szóló 
350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: R1.) meghatá-
rozott cél. 

Az R1. meghatá-
rozott jogosulti 
kör 

  

Az előirányzatok folyósítása - a 
folyósító szerv adatszolgáltatá-
sai /pénzellátási tervei alapján -
a támogatások teljesítéséhez 
igazodóan történik. 

  Kincstár   

   

5. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
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9. 267434    Életkezdési tá-
mogatás 

A fiatalok életkezdési támogatásáról 
szóló 2005. évi CLXXIV. törvényben 
(a továbbiakban: Fétám. tv.) megha-
tározott cél. 

A Fétám. tv-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  A Kincstár a kifizetéseket a 
Fétám. tv. alapján teljesíti.   Kincstár   

10. 265990    

Pénzbeli és ter-
mészetbeni 
gyermekvédelmi 
támogatások 

A gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvényben (a továbbiakban: 
Gyvt.) meghatározott cél. 

A Gyvt.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

A Kincstár az előirányzat folyó-
sítását a gyámhatóságokról, 
valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Gyer.) 
68. §-a, 68/B. §-a és 68/D-E. §-
a alapján, továbbá a támogatá-
sok teljesítéséhez igazodóan 
végzi. 

  Kincstár   

11. 329851    
Gyermektartásdí-
jak megelőlege-
zése 

A Gyvt.-ben meghatározott cél. 
A Gyvt.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  
A Kincstár az előirányzat folyó-
sítását a Gyer. 69-76. §-a 
alapján végzi. 

  Kincstár   

12.    Korhatár alatti ellátá-
sok           

13. 329817    Szolgálati járan-
dóság 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak 
megszüntetéséről, a korhatár előtti 
ellátásról és a szolgálati járandóság-
ról szóló 2011. évi CLXVII. törvény-
ben (a továbbiakban: T1.) meghatá-
rozott cél.  

A T1.-ben mega-
határozott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár ren-
delkezése alapján történik. 

  Kincstár   

14. 329839    

Korhatár előtti 
ellátás, 
balettművészeti 
életjáradék 

A T1.-ben meghatározott cél. 
A T1.-ben mega-
határozott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár ren-
delkezése alapján történik. 

  Kincstár   

15.    
Jövedelempótló és 
jövedelem kiegészítő 
szociális támogatások 

          

16. 003595    

Átmeneti bá-
nyászjáradék, 
szénjárandóság 
kiegészítése és 
kereset-
kiegészítése 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 
törvényben (a továbbiakban: Bt.), a 
nyugdíjas bányászok szénjárandósá-
gának pénzbeli megváltásáról szóló 
145/1992. (XI. 4.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: R2.) és a mecseki 
bányászatban munkát végzők bányá-
szati keresetkiegészítéséről szóló 
6/1994. (II. 18.) IKM-PM-NM együttes 
rendeletben (a továbbiakban: R3.) 
meghatározott cél. 

A Bt.-ben, az R2-
ben, és az R3-
ban meghatáro-
zott jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár ren-
delkezése alapján történik. 

  Kincstár   

17. 016939    Mezőgazdasági 
járadék 

A mezőgazdasági termelőszövetkeze-
ti tagok öregségi és munkaképtelen-
ségi járadékáról szóló 6/1960. (II. 14.) 
Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
R4.) meghatározott cél. 

Az R4-ben meg-
határozott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár ren-
delkezése alapján történik. 

  Kincstár   
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18. 011374    

Fogyatékossági 
támogatás és a 
vakok személyi 
járadéka 

A fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló 1998. évi XXVI. törvényben (a 
továbbiakban: Fot.) meghatározott 
cél. 

A Fot-ban meg-
határozott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítását a 
folyósító szerv adatszolgáltatá-
sa/pénzellátási terve alapján - a 
támogatások teljesítéséhez 
igazodóan - a Kincstár végzi. 

  Kincstár   

19. 003584    

Politikai rehabili-
tációs és más 
nyugdíj-
kiegészítések 

A honvédek jogállásáról szóló 2012. 
évi CCV. törvényben (a továbbiakban: 
Hjt.), a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvényben (a továbbiakban: Szoc. 
tv.), az 1945 és 1963 között törvény-
sértő módon elítéltek, az 1956-os 
forradalommal és szabadságharccal 
összefüggésben elítéltek, valamint a 
korábbi nyugdíjcsökkentés megszün-
tetéséről, továbbá az egyes szemé-
lyes szabadságot korlátozó intézke-
dések hatálya alatt állt személyek 
társadalombiztosítási és munkajogi 
helyzetének rendezéséről szóló 
93/1990. (XI. 21.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: R5.), az egyes 
nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg 
egyes nyugdíjkiegészítések megszün-
tetéséről szóló 1991. évi XII. törvény-
ben (a továbbiakban: T2.), a Magyar 
Tudományos Akadémia hazai tagjai 
és a Magyar Tudományos Akadémia 
Doktora címmel rendelkező szemé-
lyek tiszteletdíjáról, illetve az akadé-
mikus elhalálozása esetén megálla-
pítható hozzátartozói ellátásokról 
szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: R6.), a nemzeti 
gondozásról szóló 1992. évi LII. 
törvényben (a továbbiakban: Ngtv.), a 
nemzeti helytállásért elnevezésű 
pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. 
(XII. 27.) Korm. rendeletben (a továb-
biakban: Nhpr.), az egyes nyugdíjjogi 
hátrányok enyhítéséről szóló 
141/1992. (X. 22.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: R7.), a Kiváló Mű-
vész, az Érdemes Művész és a Nép-
művészet Mestere járadékáról szóló 
2004. évi CVI. törvényben (a további-
akban: T3.), az egyes, tartós időtar-
tamú szabadságelvonást elszenve-
dettek részére járó juttatásról szóló 
267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: R8.), a polgár-
mesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. 
évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: 

A Hjt-ben, a 
Szoc. tv.-ben, az 
R5-ben, a T2-
ben, az R6-ben, 
az Ngtv-ben, az 
Nhpr-ban, az R7-
ben, a T3-ben, az 
R8-ben, a Pttv-
ben és az R9-
ban. meghatáro-
zott jogosulti kör.

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár ren-
delkezése alapján történik. 

  Kincstár   
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Pttv.) és a szépkorúak jubileumi 
köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 
21.) Korm. rendeletben (a továbbiak-
ban: R9.) meghatározott cél. 

20. 003616    Házastársi pótlék

A társadalombiztosításról szóló 1975. 
évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
89/1990. (V. 1.) MT rendeletben (a 
továbbiakban: R10.) meghatározott 
cél. 

Az R10-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár ren-
delkezése alapján történik. 

  Kincstár   

21. 243878    

Egyéb támogatá-
sok (Cukorbete-
gek támogatása, 
Lakbértámogatás) 

Az R10-ben és a cukorbetegek anya-
gi támogatásáról szóló 18/1987. (XII. 
24.) EüM rendeletben (a továbbiak-
ban: R11.) meghatározott cél. 

Az R10-ben és 
az R11-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, teljesítés-
hez igazodóan a Kincstár ren-
delkezése alapján történik. 

  Kincstár   

22. 030614    

Megváltozott 
munkaképessé-
gűek kereset-
kiegészítése 

Az egyes bányászati dolgozók társa-
dalombiztosítási kedvezményeiről 
szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: R12.) meghatá-
rozott cél. 

Az R12-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítását - a 
folyósító szerv adatszolgáltatá-
sai, pénzellátási tervei alapján -
a támogatások teljesítéséhez 
igazodóan a Kincstár végzi. 

  Kincstár   

23. 348562    Járási szociális 
feladatok ellátása 

A Szoc. tv.-ben meghatározott cél. 
 

A Szoc. tv.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítását az 
egyes pénzbeli szociális ellátá-
sok elszámolásának szabályai-
ról szóló 62/2006. (III. 27.) 
Korm. rendelet 1. §-ában foglal-
tak szerint végzi a Kincstár. 

  Kincstár   

24.    Különféle jogcímen 
adott térítések           

25. 030560    Közgyógyellátás A Szoc. tv.-ben meghatározott cél. 
A Szoc. tv.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

A kiadás teljesítését a folyósító 
szerv által benyújtott és a nem-
zetgazdasági miniszter által 
jóváhagyott finanszírozási terv 
alapján végzi a Kincstár az 
államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) 139. § (1b) 
bekezdés szerint. 

  Kincstár   

26. 030571    

Egészségügyi 
feladatok ellátá-
sával kapcsolatos 
hozzájárulás 

Az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvényben és a magzati élet 
védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 
törvényben meghatározott cél. 

Egészségbiztosí-
tási Alap   

Az előirányzat folyósítása a 
nemzetgazdasági miniszter 
által jóváhagyott finanszírozási 
terv alapján havonta végzi a 
Kincstár az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 
82. § (1) bekezdése alapján. 

  Kincstár   

27. 030603    Folyósított ellátá-
sok utáni térítés 

A folyósított ellátások utáni térítés a 
jövedelempótló és jövedelemkiegészí-
tő szociális támogatásokkal össze-
függő igazgatási feladatok elvégzésé-
vel kapcsolatos költségek fedezetéül 
szolgál. 

Ellátást folyósító 
szerv   

A kiadások teljesítését a folyó-
sító szerv által benyújtott és a 
nemzetgazdasági miniszter 
által jóváhagyott finanszírozási 
terv alapján végzi a Kincstár. 

  Kincstár   
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28. 285012  
Települési és területi 
nemzetiségi önkormány-
zatok támogatása 

Helyi nemzetiségi önkormányzatok 
működésének és feladatainak támo-
gatása.  

Helyi nemzetiségi 
önkormányzatok Jogszabály alapján. Igen Vissza nem térítendő támoga-

tás formájában.   

Emberi 
Erőfor-
rás 
Támo-
gatáske
zelő 
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XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

C
ím

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo- 
gatási 
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  

módja 

Visz-
sza- 
fize-
tés 

határ- 
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.  Devizában fennálló adósság és 
követelések kamatelszámolásai           

2.   Devizahitelek kamatelszámolá-
sai           

3. 028475   
Nemzetközi pénzügyi 
szervezetektől felvett 
devizahitelek kamata 

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Magyarország gaz-
dasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény (a továbbiak-
ban: Gst.) 13. §-a 
alapján az államháztar-
tásért felelős miniszter 
az Államadósság Keze-
lő Központ Zrt. (a 
továbbiakban: ÁKK. 
Zrt.) útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az Magyar 
Nemzeti Banknál (a 
továbbiakban: MNB) és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

4.    Egyéb devizahitelek kama-
ta            

5. 358717    

Átvállalt önkormány-
zati devizahitelek 
külföldi pénzintézetek 
felé 

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél 
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

6. 358728    Egyéb devizahitelek 
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 

  ÁKK Zrt.   

6. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
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ÁKK Zrt. az MNB-nél 
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

7.   Devizakötvények kamatelszámo-
lásai           

8.    Nemzetközi devizakötvé-
nyek           

9. 358740    Devizakötvények 
kamata  

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél 
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

10.    Belföldi devizakötvények           

11. 358762    Devizakötvények 
kamata 

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél 
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

12.  A forintban fennálló adósság és 
követelések kamatelszámolásai           

13.   Forinthitelek kamatelszámolásai           

14. 007560   
Nemzetközi pénzügyi 
szervezetektől felvett 
forinthitelek kamata 

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél 
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

15.   Államkötvények kamatelszámo-
lása           

16.    
Piaci értékesítésű állam-
kötvények kamatelszámo-
lásai 

          

17. 007537    

Hiányt finanszírozó 
és adósságmegújító 
államkötvények 
kamatelszámolásai  

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél 
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   
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18. 358828    Lakossági kötvények 
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél 
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

19. 223098   
Nem piaci értékesítésű 
államkötvények kamatel-
számolása 

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél 
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

20.   Kincstárjegyek kamatelszámolá-
sai           

21. 233563   Diszkont kincstárjegyek 
kamatelszámolása  

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél 
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

22. 233574   Lakossági kincstárjegyek 
kamatelszámolása  

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél 
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

23. 358839  Repóügyletek kamatelszámolá-
sai 

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél 
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

24.  Adósság és követeléskezelés 
egyéb kiadásai           

25.   Jutalékok és egyéb költségek           

26. 223296   Deviza elszámolások 
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 

  ÁKK Zrt.   
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ÁKK Zrt. az MNB-nél 
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

27. 234384   Forint elszámolások  
Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél 
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

28. 014803  
Állampapírok értékesítését 
támogató kommunikációs kiadá-
sok  

Az adósságszolgálathoz kapcsoló-
dóan az előirányzatban nevesített 
fizetési kötelezettség teljesítése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvezmé-
nyezettje 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél 
és a Kincstárnál veze-
tett fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

29. 233321  Adósságkezelés költségei  Adósságkezelés költségeinek 
fedezése. ÁKK Zrt.   

Az összeget a Kincstár 
minden hónap 5-éig 
folyósítja egyenlő 
részletekben. 

  Kincstár   

 
  



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 233. szám

 
39837

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

 Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

C
ím

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or
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Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  

módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Euró-
pai 

uniós 
forrás-

ból 
finan-  
szíroz

ott 
költ-
ség-  

vetési  
támog

a-  
tás 

közre-  
műkö-

dő  
szer-
ve-  
zete 

1. 368940 Diákhitel tartozás csökkentésének 
támogatása 

Diákhitellel rendelkezők 
gyermekvállalásának tá-
mogatása 

A hallgatói hitelrendszer-
ről szóló 1/2012. (I. 20.) 
Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: R13.) 
meghatározott kör 

  
A támogatás folyósí-
tása az R13. 18/D. 
§-a alapján történik 

  Kincstár   

2. 334262 Diákhitel 2 konstrukció kamattámo-
gatása  

Diákhitel konstrukció ka-
mattámogatása 

Az R13. alapján megha-
tározott kör   

A támogatás folyósí-
tása az R13. 29. §-a 
alapján történik 

  Kincstár   

3.  Lakástámogatások           

4. 005137  Egyéb lakástámogatások  

A lakáscélú állami támoga-
tásokról szóló 12/2001. (I. 
31.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: R14.), a 
fiatalok, valamint a több-
gyermekes családok lakás-
célú kölcsöneinek állami 
támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: R15.), a lakásépítési 
támogatásról szóló 
256/2011. (XII. 6.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: R16.), az otthonterem-
tési kamattámogatásról 
szóló 341/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendeletben (a to-
vábbiakban: R17.), a devi-
zakölcsönök törlesztési 

Költségvetési szervek, 
államháztartáson kívüli 
jogi személyek 

  

Az R14., az R15., 
az R16., az R17., az 
R18., az R19., az 
R20., az R21., az 
R22. az R23., és a 
három- vagy több-
gyermekes családok 
lakáscélú jelzáloghi-
tel-tartozásainak 
csökkentéséről 
szóló Korm. rende-
let alapján a Kincs-
tár végzi. 

  

A kötele-
zettség-
vállalás és 
a teljesítés 
igazolása 
kivételével 
a Kincstár 

  

7. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
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árfolyamának rögzítését 
érintő megtérítésről és a 
közszférában dolgozók 
támogatásáról szóló 
57/2012. (III. 30.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: R18.), a lakás-
előtakarékosság állami 
támogatásáról szóló 
215/1996. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: R19.), az adósságren-
dezésben részt vevő ter-
mészetes személyek lakha-
tási feltételeinek megtartá-
sa céljából nyújtott törlesz-
tési támogatásról szóló 
274/2015. (IX. 21.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: R20.), az új lakások 
építéséhez, vásárlásához 
kapcsolódó lakáscélú 
támogatásról szóló 
16/2016. (II. 10.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: R21.), a használt 
lakás vásárlásához, bővíté-
séhez igényelhető családi 
otthonteremtési kedvez-
ményről szóló 17/2016. (II. 
10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: R22.), a 
nemzeti otthonteremtési 
közösségekről szóló tör-
vény végrehajtásának 
szabályairól szóló 
115/2016. Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: R23.) 
, és a három- vagy több-
gyermekes családok lakás-
célú jelzáloghitel-
tartozásainak csökkentésé-
ről szóló Korm. rendeletben 
meghatározott támogatá-
sok nyújtása és az ahhoz 
kapcsolódó szolgáltatások 
igénybevételével összefüg-
gő kiadások teljesítése. 
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5. 196835 Szociálpolitikai menetdíj támogatás 

A közszolgáltatási utazási 
kedvezményekből szárma-
zó  bevételkiesés ellentéte-
lezése. 

A közlekedési szolgálta-
tó, ha a személyszállítási 
közszolgáltatási tevé-
kenységet közszolgálta-
tási szerződés alapján 
nyújtja, vagy a közleke-
désszervező, ha a köz-
szolgáltatással összefüg-
gő díjakból származó 
bevételek beszedését 
végzi 

Az Sztv. felhatal-
mazása alapján  
a szociálpolitikai 
menetdíj-
támogatás megál-
lapításának és 
igénybevételének 
szabályairól szóló 
121/2012. (VI. 26.) 
Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 
R24.) alapján. 

 

A támogatás folyósí-
tásával kapcsolat-
ban az Sztv.-ben és 
az R24-ben 
nem szabályozott 
kérdésekben a NAV 
az adózás rendjéről 
szóló törvény költ-
ségvetési támoga-
tásokra vonatkozó 
rendelkezései alap-
ján jár el. 

  NAV   

6.  Egyéb költségvetési kiadások           
7.   Vegyes kiadások           

8. 031006   Felszámolásokkal kapcso-
latos kiadások  

A felszámolási eljárásról 
szóló 1986. évi 11. tör-
vényerejű rendeletből (a 
továbbiakban: Tvr.), a 
csődeljárásról és a felszá-
molási eljárásról szóló 
1991. évi XLIX. törvényből 
(a továbbiakban: Cstv.), a 
cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvényből (a 
továbbiakban: Ctv.),  vala-
mint az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatá-
sáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvényből eredő 
fizetési kötelezettségek 
kiegyenlítése. 

Felszámolók, végelszá-
molók, járadékos hitele-
zők, bérgarancia biztosok
 

  

A Tvr-ben, a Cstv.-
ben és a Ctv.-ben 
meghatározott 
módon. 

     

9. 031017   Szanálással kapcsolatos 
kiadások  

Az állami szanálási eljárás 
megszűnésével kapcsola-
tos feladatokról szóló 
28/1992. (XII. 4.) PM ren-
deletben (a továbbiakban: 
R25.) rögzített fizetési 
kötelezettségekből adódó 
feladatok elvégzése. 

Felszámoló 
   Az R25-ben megha-

tározott módon.      

10. 031028   Magán- és egyéb jogi 
személyek kártérítése 

A nemzetgazdasági mi-
niszter által képviselt állam 
számára fizetési kötele-
zettség alapját képező 
jogerős bírósági ítéletben, 
végzésben vagy peren 
kívüli egyezséget jóváha-
gyó iratban meghatározott 
kártérítések, illetve a peres 
eljárással kapcsolatos 

Az egyes bírósági hatá-
rozatok, peren kívüli 
egyezséget jóváhagyó 
iratok alapján az állam 
által kártérítésben része-
sülő magánszemélyek  
 

  

A jogerős bírósági 
határozatok, ítéle-
tek, peren kívüli 
egyezséget jóváha-
gyó iratok alapján. 
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költségek megtérítése.  
A Nyugdíjfolyósító Igazga-
tóság által fizetett járadék 
megtérítése. 
Emellett az állami vezetői 
mulasztások, illetve az 
állam nevében elkövetett 
jogsértések áldozatait 
megillető kártérítésekről 
szóló 33/2010. (VI. 11.) 
OGY határozat III. 1. 
pontja szerinti igények 
forrásbiztosítása is ezen 
előirányzatról történik.  

11.    Védelmi felkészítés elői-
rányzatai           

12. 265767    
Honvédelmi- és gaz-
dasági felkészülés 
központi kiadásai 

Az előirányzat a honvédel-
mi igazgatási feladatok 
támogatására, a fővárosi- 
és megyei védelmi bizott-
ságok 
működésének támogatásá-
ra, a területi- és helyi vé-
delmi igazgatás feladatai-
nak támogatására, honvé-
delmi igazgatási képzések 
finanszírozására, a gazda-
ságfelkészítés feladatainak 
támogatására, és a köz-
szolgálati média különleges 
jogrendi időszaki működés-
re történő felkészítésére, a 
honvédelmi feladatok (pl. 
állami céltartalék készletek 
fenntartása, védőeszköz 
készletek karbantartása) 
támogatására szolgál. 

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű elői-
rányzatok 

  

A honvédelmi mi-
niszter által előké-
szített kormányhatá-
rozat alapján történő 
végleges átcsopor-
tosítás. 

  

Honvé-
delmi 
Minisztéri-
um (a 
további-
akban: 
HM) 

  

13. 265778    

Honvédelmi Tanács és 
a Kormány speciális 
működési feltételeinek 
biztosítása  

Az előirányzat a speciális 
objektumok üzemelteté-
sére, a védelmi igazgatás 
infokommunikációs rend-
szerének működtetésére, 
fenntartására, fejlesztésé-
re, a NATO Válságreagá-
lási Rendszerrel össz-
hangban álló Nemzeti 
Intézkedési Rendszer 
működtetésére, és a kü-
lönleges jogrendben tör-
ténő vezetési feltételek 
biztosítására szolgál. 

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű elői-
rányzatok és központi 
kezelésű előirányzatok 

  

A honvédelmi mi-
niszter által előké-
szített kormányhatá-
rozat alapján történő 
végleges átcsopor-
tosítás. 

  HM   
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14. 031039   Egyéb vegyes kiadások  

Az előirányzat a volt nyuga-
ti hadifoglyok hitelutalvá-
nyainak rendezése, a 
külföldiek földmegváltási 
ügyeinek rendezése, illetve 
az ismeretlen helyen tar-
tózkodók forint követelései-
nek rendezése szolgál.  
Az előirányzat a kárpótlási 
jegyek Központi 
Elszámolóház és Értéktár 
(Budapest) Zrt.-be történő 
beszállításához kapcsolódó 
feladatok ellátására szolgál.
Az Országos Betétbiztosí-
tási Alappal a hitelintéze-
tekről és pénzügyi vállalko-
zásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény alapján 
kötött megbízási szerző-
désből eredő, megbízás 
ellátásával összefüggésben 
felmerült költségek megtérí-
tése. 
Az előirányzat a szerencse-
játék szervezéséről szóló 
1991. évi XXXIV. törvény 
alapján a koncessziós 
szerződések összefüggé-
sében felmerülő kiadások 
fedezetéül szolgál.  
Az előirányzat nyújt fede-
zetet a központi költségve-
tés közvetlen kiadásainak 
és bevételeinek pénzfor-
galmához kapcsolódóan 
felmerült kiadásokra, ide-
értve a postaköltségeket, a 
GIRO és a VIBER költsé-
geit, Elektronikus Fizetési 
és Elszámolási Rendszer 
díjszámla teljesítésével 
kapcsolatos költségeket, a 
devizaköltségeket, illetve 
az MNB negatív kamatel-
számolásait. Fedezetül 
szolgál továbbá az ország-
gyűlési képviselők válasz-
tása kampányköltségeinek 
átláthatóvá tételéről szóló 
2013. évi LXXXVII. törvény 
szerint folyósított támoga-
tásoknak. 

A kifizetésre jogosult 
magánszemélyek      Kincstár   
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15. 202996   1% SZJA közcélú felhasz-
nálása  

A személyi jövedelemadó-
ról szóló törvény lehetővé 
teszi a magánszemélyek-
nek, hogy befizetett adója 
meghatározott részének 
felhasználásáról az adó-
évet követő évben külön 
törvényben rögzített mér-
tékben, megjelölt kedvez-
ményezett(ek) javára és 
eljárás szerint nyilatkozat-
ban rendelkezzék. A ma-
gánszemély e jogának 
megvalósulását szolgálja 
az előirányzat. 

A személyi jövedelemadó 
meghatározott részének 
az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról 
szóló 
1996. évi CXXVI. tör-
vényben (a továbbiakban: 
Szf. tv.) meghatározott 
kedvezményezetti kör 

  

A NAV az e célra 
megnyitott számláról 
– az Szf. tv. 3. §-a 
előírásainak figye-
lembevételével – a 
támogatást folyósítja.

  NAV   

16. 220822   Mehib és Eximbank behaj-
tási jutaléka  

A Magyar Export-Import 
Bank Részvénytársaságról 
és a Magyar Exporthitel 
Biztosító Részvénytársa-
ságról szóló 1994. évi XLII. 
törvény 8/A. § (2) bekezdé-
se, és a Magyar Export-
Import Bank Részvénytár-
saság és a Magyar Export-
hitel Biztosító Részvénytár-
saság központi költségve-
téssel történő elszámolá-
sának részletes szabályai-
ról szóló 16/1998. (V. 20.) 
PM rendelet (a továbbiak-
ban: R26.). alapján az 
Eximbank Zrt.-t és a 
MEHIB Zrt.-t megillető, az 
állam részére behajtott 
követelések után járó 
jutalék kifizetése. 

Eximbank Zrt. és MEHIB 
Zrt.   Az R26. alapján.   Kincstár   

17. 249601   
Ügyfélnek visszajáró vám-
biztosíték, egyéb vámvisz-
szatérítések 

A vámeljárások során a 
vám és nem közösségi 
adók és díjak megfizetése 
céljából az ügyfél által 
nyújtott és fel nem használt 
vámbiztosíték visszafizeté-
se, valamint a behozatali és 
kiviteli vámok kérelemre 
történő visszafizetése az 
ügyfél részére. 

Az uniós vámjog végre-
hajtásáról szóló 2016. évi 
XIII. törvényben és az 
irányadó uniós szabályo-
zókban szabályozott 
személyi kör 

  

Visszaigénylési 
eljárást követően a 
NAV gondoskodik az 
érintett rendelkezése 
szerinti visszautalás-
ról. 

  NAV   

18. 331173   
Gazdálkodó szervezetek 
által befizetett termékdíj-
visszaigénylés  

A gazdálkodó szervezetek 
által befizetett termékdíj-
visszaigénylésekkel kap-
csolatos kiadások teljesíté-
se. 

A környezetvédelmi 
termékdíjról szóló  
2011. évi LXXXV. tör-
vényben meghatározott 
jogosulti kör 

  

Visszaigénylési 
eljárást követően a 
NAV a gazdálkodó 
szervezetek által 
befizetett termékdíj-
visszaigénylés céljá-
ból nyitott számláról 
folyósítja. 

  NAV   
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19. 348551   
Átmeneti hulladék-
közszolgáltatással kapcso-
latos kiadások  

Az egyes közszolgáltatások 
ellátásáról és az ezzel 
összefüggő törvénymódosí-
tásokról szóló 2013. évi 
CXXXIV. törvény alapján a 
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ideiglenes 
ellátásának finanszírozása.

A katasztrófavédelem 
által kijelölt közérdekű 
közszolgáltató 

  

A katasztrófavéde-
lem által kijelölt 
közérdekű közszol-
gáltató átmeneti 
ellátásért járó köz-
szolgáltatási díjból 
nem fedezhető, 
indokolt költségeit a 
központi költségvetés 
az ellátásért felelős 
önkormányzat útján 
téríti meg. 

     

20. 206158   Egyéb megszűnt jogcímek 
miatt járó támogatás 

A korábbi évek során a 
vállalkozások folyó támoga-
tásai között szerepelt, de 
azóta már megszűnt egyes 
támogatások utólagos 
rendezéséhez kapcsolódó 
kötelezettségek rendezése.

Kifizetésre jogosult jogi 
személyek   A folyósításról a NAV 

gondoskodik.   NAV   

21. 341739   Fuvarozók kamattámoga-
tása 

Az Útdíj Hitelprogramhoz 
kapcsolódó hitelszerződé-
seken alapuló kölcsönök 
kamattámogatásának 
finanszírozása. 

A KAVOSZ Vállalkozás-
fejlesztési Zrt.-n keresztül 
a kamattámogatás jogo-
sultja 

A KAVOSZ Vállal-
kozásfejlesztési Zrt. 
autópályák, autó-
utak és főutak 
használatáért 
fizetendő, megtett 
úttal arányos díj 
fizetését szolgáló 
programjához 
kapcsolódó állami 
kezességvállalásról 
és kamattámoga-
tásról szóló 
232/2013. (VI. 30.) 
Korm. rendelet 
alapján. 

 

Havonta a  KAVOSZ 
Vállalkozásfejlesztési 
Zrt. autópályák, 
autóutak és főutak 
használatáért fize-
tendő, megtett úttal 
arányos díj fizetését 
szolgáló programjá-
hoz kapcsolódó 
állami kezességválla-
lásról és kamattámo-
gatásról szóló 
232/2013. (VI. 30.) 
Korm. rendeletben 
meghatározottak 
szerint. 

  Kincstár   

22. 359395   

Filmszakmai közvetett 
támogatások mozgókép 
törvény szerinti kiegészítő 
finanszírozása 

A mozgóképről szóló 2004. 
évi II. törvény (a továbbiak-
ban: Mktv.) 31/D. § (13) 
bekezdése szerinti fizetési 
kötelezettség teljesítése. 

Magyar Nemzeti Filmalap 
Közhasznú Nonprofit Zrt.   

Negyedévenkénti 
folyósítás az Mktv. 
alapján. 

  NAV   

23.  Állam által vállalt kezesség és 
viszontgarancia érvényesítése           

24. 016412  
Eximbank Zrt. által vállalt 
garanciaügyletekből eredő 
fizetési kötelezettség  

Az Eximbank Zrt. által, 
állami készfizető kezesség 
mellett vállalt garanciaügy-
letekből eredő fizetési 
kötelezettség teljesítése az 
R26. alapján. 

Az Eximbank Zrt.-n ke-
resztül a garancia jogo-
sultja 

  Az R26-ban megha-
tározottak szerint.   Kincstár   

25. 016423  
MEHIB Zrt. általi biztosítási 
tevékenységből eredő fizetési 
kötelezettség  

A MEHIB Zrt. által, állami 
készfizető kezesség mellett 
vállalt biztosítási ügyletek-
ből eredő fizetési kötele-
zettség teljesítése az R26. 
alapján. 

A MEHIB Zrt.-n keresztül 
a biztosítás jogosultja   Az R26-ban megha-

tározottak szerint.   Kincstár   
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26. 031183  
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
garanciaügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettség  

A Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt. garanciaügyleteihez 
kapcsolódó állami 
viszontgaranciából eredő 
fizetési kötelezettség telje-
sítése a költségvetési 
viszontgarancia vállalásá-
nak és érvényesítésének 
részletes szabályairól szóló 
48/2002. (XII. 28.) PM 
rendelet (a továbbiakban: 
R27.) alapján.  

Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt.   Az R27-ben megha-

tározottak szerint.   Kincstár   

27. 208471  
Agrár-Vállalkozási Hitelgaran-
cia Alapítvány garanciaügylete-
iből eredő fizetési kötelezettség 

Az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány 
garanciaügyleteihez kap-
csolódó állami 
viszontgaranciából eredő 
fizetési kötelezettség telje-
sítése az R27. alapján 

Agrár-Vállalkozási Hitel-
garancia Alapítvány   Az R27-ben megha-

tározottak szerint.   Kincstár   

28. 256067  

A közszférában dolgozók 
lakáshiteleihez vállalt kezes-
ségből eredő fizetési kötele-
zettség 

A közszférában dolgozók 
lakáshiteleihez vállalt állami 
készfizető kezességből 
eredő fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

Hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

Az állam által vállalt 
kezesség előkészíté-
sének és a kezesség 
beváltásának eljárási 
rendjéről szóló 
110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendeletben 
meghatározottak 
szerint.  

  NAV   

29. 257934  
Agrárhitelekhez vállalt kezes-
ségekből eredő fizetési kötele-
zettség  

Agrárhitelekhez vállalt 
állami készfizető kezessé-
gekből eredő fizetési köte-
lezettség teljesítése. 

Hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

Az állam által vállalt 
kezesség előkészíté-
sének és a kezesség 
beváltásának eljárási 
rendjéről szóló 
110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendeletben 
meghatározottak 
szerint. 

  NAV   

30. 265834  
A "fészekrakó" programhoz 
vállalt kezességből eredő 
fizetési kötelezettség 

A fiatalok lakáskölcsönéhez 
kapcsolódó állami készfize-
tő kezességekből eredő 
fizetési kötelezettség telje-
sítése. 

Hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

A fiatalok lakásköl-
csönéhez kapcsoló-
dó állami kezesség 
vállalásának és 
érvényesítésének 
részletes szabályairól 
szóló 4/2005. (I. 12.) 
Korm. rendelet alap-
ján. 

  NAV   

31. 254012  
MFB Zrt. által nyújtott hitelek-
ből és vállalt garanciaügyletek-
ből eredő fizetési kötelezettség 

A Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt. által állami készfizető 
kezesség mellett nyújtott 
hitelekből és vállalt garan-
ciaügyletekből eredő fizeté-
si kötelezettség teljesítése.

Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt.   

Az állam által vállalt 
kezesség előkészíté-
sének és a kezesség 
beváltásának eljárási 
rendjéről szóló 
110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendeletben 
meghatározottak 
szerint.  

  NAV   



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 233. szám

 
39845

32. 294179  
Áthidaló hitelprogramra vállalt 
kezességekből eredő fizetési 
kötelezettség  

A lakáscélú kölcsönnel 
rendelkező természetes 
személyek áthidaló kölcsö-
nére vállalt állami kezessé-
gekből eredő fizetési köte-
lezettség teljesítése. 

Hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

Az állam által vállalt 
kezesség előkészíté-
sének és a kezesség 
beváltásának eljárási 
rendjéről szóló 
110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendeletben 
meghatározottak 
szerint.  

  NAV   

33. 343017  
Gyűjtőszámla hitelprogramra 
vállalt kezességekből eredő 
fizetési kötelezettség  

A devizakölcsönnel rendel-
kező természetes szemé-
lyek gyűjtőszámlahitelére 
vállalt állami kezességekből 
eredő fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

Hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

 A lakáscélú kölcsö-
nökre vonatkozó 
állami készfizető 
kezesség igénybevé-
telének és beváltá-
sának részletes 
szabályairól szóló 
154/2009. (VII. 23.) 
Korm. rendeletben 
meghatározottak 
szerint. 

  NAV   

34. 343028  
E-útdíj fizetési célú hitelprog-
ramhoz vállalat kezességekből 
eredő fizetési kötelezettség  

Az E-útdíj fizetési célú 
hitelprogramhoz vállalt 
kezességekből eredő 
fizetési kötelezettség telje-
sítése. 

KAVOSZ Pénzügyi Szol-
gáltatásokat Közvetítő 
Zrt. 

  

A KAVOSZ Vállalko-
zásfejlesztési Zrt. 
autópályák, autóutak 
és főutak használa-
táért fizetendő, meg-
tett úttal arányos díj 
fizetését szolgáló 
programjához kap-
csolódó állami ke-
zességvállalásról és 
kamattámogatásról 
szóló 232/2013. (VI. 
30.) Korm. rendelet 
szerint.  

  NAV   

35.  Kormányzati rendkívüli kiadások           
36.   Pénzbeli kárpótlás           

37. 001436   Pénzbeli kárpótlás  

Az életüktől és szabadsá-
guktól politikai okból jogta-
lanul megfosztottak kárpót-
lásáról szóló 1992. évi 
XXXII. törvényben (a to-
vábbiakban: T4.) foglaltak 
végrehajtása. 

A T4-ben meghatározott 
jogosulti kör   

Az előirányzat folyó-
sítása a folyósító 
szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazo-
dóan, a Kincstár 
rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   

38. 196934   
Az 1947-es párizsi béke-
szerződésből eredő kárpót-
lás 

A Párizsi Békeszerződésről 
szóló 1947. évi XVIII. tör-
vény 27. Cikke 2. pontjában 
foglaltak végrehajtásáról 
szóló 1997. évi X. törvény 
(a továbbiakban: T5.) 
végrehajtása. 

A T5-ben meghatározott 
jogosulti kör   

Az előirányzat folyó-
sítása a folyósító 
szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazo-
dóan, a Kincstár 
rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   
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39. 209511   Pénzbeli kárpótlás folyósí-
tási költségei 

Az előirányzat a pénzbeli 
kárpótlási előirányzatokkal 
összefüggő igazgatási 
feladatok elvégzésével 
kapcsolatos költségek 
fedezetéül szolgál. 

A folyósítást végző szerv 
folyósítási költségtérítés-
ben részesül. 

  

Az előirányzat folyó-
sítását a  folyósító 
szerv által benyújtott 
és a nemzetgazda-
sági miniszter által 
jóváhagyott finanszí-
rozási terv alapján 
végzi a Kincstár. 

  Kincstár   

40.  Garancia és hozzájárulás a tár-
sadalombiztosítási ellátásokhoz           

41.   Nyugdíjbiztosítási Alap támo-
gatása           

42. 368317  Kiadások támogatására pénz-
eszköz átadás 

Az előirányzat a Nyugdíj-
biztosítási Alap bevétele-
ként szolgál. 

Nyugdíjbiztosítási Alap   

Az átutalást a Kincs-
tár az Ávr. 139. §   
(1a) bekezdésében 
meghatározottak 
szerint végzi. 

  Kincstár   

43.   Egészségbiztosítási Alap 
támogatása           

44. 266101   Járulék címen átadott 
pénzeszköz  

A társadalombiztosítás 
ellátásaira és a magán-
nyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi 
LXXX. törvényben megha-
tározott személyek után a 
központi költségvetés által 
fizetendő egészségügyi 
szolgáltatási járulék fedeze-
tét biztosítja az előirányzat.

Egészségbiztosítási Alap   

Az átutalást a Kincs-
tár finanszírozási terv 
alapján végzi az Ávr. 
136. § (2) bekezdése 
szerint. 

  Kincstár   

45. 338439   Kiadások támogatására 
pénzeszköz-átadás  

Az előirányzat az       Egés-
zségbiztosítási Alap bevé-
teleként szolgál. 

Egészségbiztosítási Alap   

Az átutalást a Kincs-
tár az Ávr. 139. § 
(1a) bekezdésben 
meghatározottak 
szerint végzi. 

  Kincstár   

46.  
Nemzetközi pénzügyi intézmé-
nyek felé vállalt kötelezettségek 
kiadásai 

          

47.   Nemzetközi tagdíjak           

48. 208987   CEB tagdíj  

Magyarországnak az Euró-
pa Tanács Fejlesztési 
Bankjában lévő tagsága 
fenntartását szolgáló tagdíj 
fizetése. 

Európa Tanács Fejlesz-
tési Bankja   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium utalvá-
nya alapján. 

     

49. 257978   Bruegel tagdíj  

Magyarországnak a brüsz-
szeli Európai Nemzetközi 
Gazdasági Kutatóközpont-
ban lévő tagsága fenntartá-
sát szolgáló tagdíj fizetése 

Európai Nemzetközi 
Gazdasági Kutatóközpont  

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium utalvá-
nya alapján. 

     

50. 352040   AIIB alaptőke hozzájárulás 

Az Ázsiai Infrastruktúrális 
Beruházási Bankhoz törté-
nő csatlakozásból adódó 
fizetési kötelezettség telje-
sítése. 

Ázsiai Infrastruktúrális 
Beruházási Bank   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium utalvá-
nya alapján. 
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51.   Nemzetközi multilaterális 
segélyezési tevékenység           

52. 010795   IDA alaptőke-hozzájárulás  

A Világbankhoz tartozó 
Nemzetközi Fejlesztési 
Társulás alapfeltöltéséhez 
vállalt hozzájárulás teljesí-
tése. 

Nemzetközi Fejlesztési 
Társulás   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium utalvá-
nya alapján. 

     

53. 235534   
IMF HIPC segélyprogram-
ban való részvétel kamat-
támogatása  

A világ legkevésbé fejlett, 
súlyosan eladósodott 
(HIPC) országok adóssága-
inak rendezésére a Nem-
zetközi Valutaalap által 
kidolgozott nemzetközi 
programhoz kapcsolódó 
kamattámogatás teljesíté-
se. 

Nemzetközi Valutaalap   

A kifizetéseket a 
Magyar Nemzeti 
Bank intézkedése 
alapján teljesíti a 
Kincstár. 

     

54. 010849  Egyéb kiadások  

Magyarország nemzetközi 
pénzügyi szervezetekben 
vállalt tagságaihoz kapcso-
lódó járulékos jellegű kia-
dások teljesítése. 

nemzetközi pénzügyi 
szervezetek   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium utalvá-
nya alapján. 

     

55.  Hozzájárulás az EU költségvetés-
éhez           

56. 269945  ÁFA alapú hozzájárulás  
Az EU költségvetéséhez 
való áfa-alapú befizetési 
kötelezettség teljesítése. 

Európai Bizottság 
Havonta az Európai 
Bizottság fizetési 
felhívása alapján 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlára. 

     

57. 269956  GNI alapú hozzájárulás  
Az EU költségvetéséhez 
való GNI-alapú befizetési 
kötelezettség teljesítése. 

Európai Bizottság 
Havonta az Európai 
Bizottság fizetési 
felhívása alapján 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlára. 

     

58. 269967  Brit korrekció 

Az EU költségvetéséhez 
való, ún. brit korrekciós 
befizetési kötelezettség 
teljesítése. 

Európai Bizottság 
Havonta az Európai 
Bizottság fizetési 
felhívása alapján 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlára. 

     

59. 351828  
Dánia, Hollandia és Svédor-
szág számára teljesítendő 
bruttó GNI csökkentés 

Az EU költségvetése felé 
teljesítendő befizetési 
kötelezettség, ami abból 
adódik, hogy egyes tagál-
lamok kedvezményben 
részesülnek a GNI-alapú 
befizetés tekintetében. 

Európai Bizottság 
Havonta az Európai 
Bizottság fizetési 
felhívása alapján 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlára. 

     

60. 209533 Követeléskezelés költségei  

Az állam külföldi és belföldi 
követeléseinek rendezése 
során felmerülő járulékos 
jellegű kiadások teljesítése.

A fizetési kötelezettség 
kedvezményezettje   Részletekben törté-

nik.   Kincstár   

61.  Alapok támogatása           

62. 286089  Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
támogatása 

A Nemzeti Foglalkoztatási 
Alap részére központi 
költségvetési támogatás 
biztosítása. 

Nemzeti Foglalkoztatási 
Alap   

Az Áht. 82. § (2) 
bekezdése és az Ávr. 
133. § (4) bekezdés 
szerint, előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   
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63. 263478  Bethlen Gábor Alap támogatá-
sa  

A Bethlen Gábor Alap 
részére központi költségve-
tési támogatás biztosítása.

Bethlen Gábor Alap   

Az Áht. 82. § (2) 
bekezdése és az Ávr. 
133. § (4) bekezdés 
szerint, előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   

64. 226165  Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alap támogatása 

A Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap részére 
központi költségvetési 
támogatás biztosítása. 

Központi Nukleáris Pénz-
ügyi Alap   

Az Áht. 82. § (2) 
bekezdése és az Ávr. 
133. § (4) bekezdés 
szerint, előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   

65. 349139  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Alap támogatása 

A Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs Alap 
részére központi költségve-
tési támogatás biztosítása.

Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs 
Alap 

  

Az Áht. 82. § (2) 
bekezdése és az Ávr. 
133. § (4) bekezdés 
szerint, előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   
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A nemzetgazdasági miniszter 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya
a) a  központi költségvetésről szóló törvénynek a  Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetében eredeti 

előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra;
b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az a) pont szerinti fejezetet 

irányító szerv vezetője (a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében 
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) és az  államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) alapján az  a)  pont 
szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § (1) A  fejezeti kezelésű előirányzatoknak az  Áht. 109.  § (5)  bekezdése szerinti felhasználási szabályait az  1.  melléklet 
tartalmazza.

 (2) A  2.  melléklet tartalmazza az  „Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatból 
kártalanításra jogosult személyek fizetendő éves díját.

3. §  Az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami 
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat:
 1. 13–15. sora, 20. sor 1. pontja, 22. sor a)–c) és e)–i) pontja, 28–30. sora, 32. sor 3. pontja, 33–36. sora, 40. sora, 

41. sora és 57–59. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
 2. 13–15. sora és 30. sora alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű 

támogatás,
 3. 13–15. sora alapján a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti halászati csekély összegű támogatás,
 4. 20. sor 1. pontja, 22. sor a) pontja, 28. sora, 32. sor 3. pont a)–d) alpontja, 33. sora, 35. sora, 36. sora és 40. sora 

alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,
 5. 20. sor 1.  pontja, 32. sor 3.  pont a)–d) és h)  alpontja, 33. sora, 35. sora és 36. sora alapján a  651/2014/EU 

bizottsági rendelet 17. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás,
 6. 33. sora, 35. sora és 40. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 18.  cikke szerinti kis- és 

középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
 7. 32. sor 3.  pont e)  alpontja és 35. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 19.  cikke szerinti kis- és 

középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás,
 8. 40. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikke szerinti kockázatfinanszírozási támogatás,
 9. 22. sor a) és c), valamint e)– i)  pontja, 29. sor d)–g)  pontja, 32. sora, 35. sora, 36. sora és 40. sora alapján 

a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásnak nyújtott támogatás,
10. 22. sor a)  pontja, 32. sor 3.  pont f ) és h)  alpontja, valamint 33–35. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági 

rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
11. 22. sor a) pontja, 32. sor 3. pont f ) és h) alpontja, 33. sora, 34. sora és 40. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági 

rendelet 26. cikke szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
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12. 22. sor a)  pontja, 32. sor 3.  pont e)–h)  alpontja, 33-35. sora és 36. sor 3.  pont e)–h)  alpontja alapján 
a  651/2014/EU bizottsági rendelet 28.  cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs 
támogatás,

13. 32. sor 3.  pont d) és h)  alpontja, 34–35. sora és 36. sor 3.  pont d), f ) és g)  alpontja alapján a  651/2014/EU 
bizottsági rendelet 29. cikke szerinti eljárási és szervezési innovációs támogatás,

14. 33. sora és 35. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
15. 20. sor 1.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 32.  cikke szerinti hátrányos helyzetű 

munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
16. 22. sor a)–c)  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 36.  cikke szerinti, a  vállalkozások számára 

az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem 
szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás,

17. 22. sor a) és b) pontja, valamint 35. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikke szerinti jövőbeni 
uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás,

18. 20. sor 1.  pontja, 22. sor a) és b)  pontja, 28. sor b)  pontja, 32. sor 3.  pont i)  alpontja, a  33. sor 3.  pont 
k) alpontja, 35. sora, 36. sor 3. pont i) alpontja és 40. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikke 
szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás,

19. 40. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikke szerinti épület-energiahatékonysági projektekre 
irányuló beruházási támogatás,

20. 35. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 40.  cikke szerinti nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésre irányuló beruházási támogatás,

21. 20. sor 1.  pontja, a  22. sor a) és b)  pontja, 28. sor c)  pontja, 32. sor 3.  pont j)  alpontja, és 33. sor 3.  pont 
l) alpontja, 36. sor 3. pont j) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikke szerinti megújuló 
energia támogatására irányuló beruházási támogatás,

22. 20. sor 1.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 45.  cikke szerinti szennyezett terület 
szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás,

23. 35. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 47.  cikke szerinti hulladék-újrafeldolgozásra és 
újrahasznosításra irányuló beruházási támogatás,

24. 22. sor a)–c)  pontja és 35. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 48.  cikke szerinti energetikai 
infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás,

25. 22. sor a)–c)  pontjához közvetlenül kapcsolódó 10–12., 16. és 24.  pont szerinti támogatási kategóriával 
támogatott beruházáshoz a  651/2014/EU bizottsági rendelet 49.  cikke szerinti környezetvédelmi 
tanulmányhoz nyújtott támogatás,

26. 35. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 52.  cikke szerinti széles sávú infrastruktúrára irányuló 
támogatás,

27. 20. sor 1. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és a kulturális örökség 
megőrzését előmozdító támogatás,

28. 20. sor 1.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikk szerinti sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás,

29. 20. sor 1.  pontja, 22. sor c)  pontja, 29. sor b)  pontja, 35. sora és 40. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági 
rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,

30. 22. sor c)  pontja és 34. sora alapján az  1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés,

31. 22. sor c) és f )  pontja alapján a  2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó 
ellentételezéshez nyújtott támogatás

nyújtható.

4. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 57. sora alapján nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:
a) az innováció keretfeltételeinek javítása, üzleti és társadalmi innovációs készségek fejlesztése,
b) transznacionális vízgazdálkodás és árvízvédelem,
c) a természeti és kulturális örökség, valamint az erőforrások fenntartható használata,
d) ökológiai folyosók helyreállítása és menedzsmentje,
e) felkészülés a katasztrófakockázatok kezelésére,
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f ) környezetbarát és biztonságos közlekedési rendszerek fejlesztése,
g) az energiabiztonság és energiahatékonyság javítása,
h) jelentősebb társadalmi kihívások kezelésére szolgáló intézményi kapacitások növelése.

 (2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 58. sora alapján nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:
a) vállalkozói kompetenciák és készségek javítása, az  innovációs rendszerek szereplői közötti fenntartható 

kapcsolatok javítása,
b) energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát támogató stratégiák, megoldások 

kidolgozása,
c) területi alapú, alacsony széndioxid-kibocsátású energiatervezési stratégiák támogatása,
d) mobilitás tervezési kapacitások fejlesztése a  funkcionális városi területeken az  alacsonyabb szén-dioxid 

kibocsátás érdekében,
e) természeti és kulturális örökség, erőforrások védelme, fenntartható használata,
f ) funkcionális városi területek környezetgazdálkodásának fejlesztése,
g) regionális személyszállítási és áruszállítási rendszerek tervezése és koordinációja.

 (3) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 59. sora alapján nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:
a) a kutatási és innovációs struktúrák és kapacitások fejlesztése, különösen az intelligens szakosodási stratégiák 

keretében,
b) a  regionális innovációs láncban található szereplők innovációs teljesítményének javítása az  „intelligens 

specializáció” és az innovációs lehetőségek területén,
c) a közép- és kisvállalkozások növekedési és innovációs kapacitásainak fejlesztése,
d) az  alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása különösen az  intelligens 

szakosodási stratégiák keretében,
e) a természeti és kulturális örökség védelme és fejlesztése,
f ) az erőforrás-hatékonyság növelése, a zöld növekedés és az ökoinnováció elősegítése.

2. Értelmező rendelkezések

5. § (1) A II. fejezet alkalmazásában:
  1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar;
  2. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka;
  3. alépítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 135. pontja szerinti építmény;
  4. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja 
szerinti támogatás;

  5. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül 
kiszámítható a bruttó támogatástartalom;

  6. 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;

  7. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység;
  8. belső energiapiaci szabályozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 131. pontja szerinti szabályok;
  9. belső szolgáltató: a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a  továbbiakban: 

Személyszállítási törvény) 2. § 3. pontja szerinti közlekedési szolgáltató;
 10. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség;
 11. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag;
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 12. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb;
 13. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás;
 14. élelmiszeralapú-bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 113. pontja szerinti üzemanyag;
 15. eljárási innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 97. pontja szerinti innováció;
 16. elsődleges mezőgazdasági termelés: az EUMSz I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék 

előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet;
 17. első kereskedelmi értékesítés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 75. pontja szerinti értékesítés;
 18. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség;
 19. energetikai infrastruktúra: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 130.  pontja szerinti fizikai berendezés 

vagy létesítmény;
 20. energiahatékonyság: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 103.  pontja szerint megtakarított 

energiamennyiség;
 21. energiahatékonysági alap: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 105. pontja szerinti alap;
 22. energiahatékonysági alap kezelője: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 106. pontja szerinti személy;
 23. észszerű nyereség: az ágazatban jellemzően elérhető nyereség vagy olyan mértékű nyereség, amely esetében 

a tőkemegtérülési ráta nem haladja meg az Európai Bizottság által közzétett swapkamatláb 100 bázisponttal 
növelt összegét;

 24. fenntartható bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 112. pontja szerinti üzemanyag;
 25. fizikai átengedés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 136. pontja szerinti függetlenítés;
 26. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 32.  pontja szerinti 

növekedés;
 27. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás 

vonatkozásában a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklet 3.  cikk (2)  bekezdése szerinti 
partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak;

 28. független magánbefektető: olyan magánbefektető, aki a befektetés tárgyát képező kis- és középvállalkozásnak 
nem részvényese, különösen a tulajdonosi szerkezettől függetlenül az üzleti angyal és a pénzügyi közvetítő, 
ha az teljes mértékben viseli befektetése kockázatát;

 29. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló;
 30. hitel: olyan megállapodás, amelyben a  hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget 

meghatározott időre a  hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a  hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy 
meghatározott időszakon belül visszafizesse az  összeget, különösen kölcsön vagy egyéb finanszírozási 
eszköz, ideértve a lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már 
meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható;

 31. hivatásos csapat: olyan sportvállalkozás, amely hivatásos sportolót alkalmaz;
 32. hivatásos sportoló: olyan sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen vagy más módon, 

ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet, amely során a  sportoló részére nyújtott juttatás 
–  a  sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási és szállásköltségek kivételével – meghaladja 
a  részvételi költségeket és az  a  sportoló jövedelmének legalább 50%-át teszi ki, függetlenül attól, hogy 
a  sportoló és az  érintett sportvállalkozás kötött-e egymással munka-, vagy más, munkavégzésre irányuló 
szerződést;

 33. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak;
 34. induló beruházás: az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új 

létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának 
a  létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy egy meglévő létesítmény teljes 
termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a  részesedésszerzés kivételével 
olyan létesítmény eszközeinek az  eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely 
létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna;

 35. innovációs tanácsadás: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 94.  pontja szerinti tanácsadás, 
segítségnyújtás és képzés;

 36. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás;
 37. innovatív vállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 80. pontja szerinti vállalkozás;
 38. ipari kutatás: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 85.  pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus 

vizsgálat;
 39. kapcsolt energiatermelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 108. pontja szerinti energiatermelés;
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 40. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás;
 41. kezességvállalási mérték: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 68. pontja szerinti mérték;
 42. kiegészítő befektetés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 77. pontja szerinti befektetés;
 43. kilépési stratégia: adott részesedésre vonatkozó tulajdonviszony pénzügyi közvetítő vagy befektető általi 

megszüntetésére vonatkozó terv, különösen kereskedelmi értékesítés, leírás, részvények, kölcsönök 
visszafizetése, más pénzügyi közvetítő vagy egyéb befektető részére történő eladás, pénzügyi intézmény 
részére történő eladás, valamint nyilvános forgalomba hozatallal történő értékesítés;

 44. kirendelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 98. pontja szerinti alkalmazás;
 45. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás;
 46. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés;
 47. kiváltási tőke: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 78. pontja szerinti tőke;
 48. kockázatfinanszírozási célú befektetés: a  végső kedvezményezett kis- és középvállalkozásnak nyújtott 

sajáttőke- és kvázisajáttőke-befektetés, hitel, kezességvállalás, illetve ezek kombinációja;
 49. környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység;
 50. közvetlenül a  beruházási projekt által létrehozott munkahely: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 

62. pontja szerinti munkahely;
 51. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet;
 52. kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra;
 53. kvázisajáttőke-befektetés: a  saját tőke és a  hitelfinanszírozás közé besorolt finanszírozási forma, amely 

az  elsőhelyi hitelnél magasabb, de a  törzsrészvénynél alacsonyabb kockázattal jár és a  nemfizetéssel 
szemben nincs biztosítva, valamint amelynek hozama a  tulajdonos számára elsősorban a  célvállalkozás 
nyereségétől vagy veszteségétől függ, különösen a  biztosíték nélküli és alárendelt kölcsöntőke, ideértve 
a mezzanin tőkét is, a tőkévé alakítható adósság vagy elsőbbségi tőke;

 54. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység;
 55. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci 

feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy – ha nem vásárolják meg – bezárásra 
került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az  eladónak a  Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 
hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg – a  felvásárló beruházó a  létesítmény tulajdonosától 
független harmadik fél;

 56. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő;
 57. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia;
 58. megújuló energiaforrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 110. pontja szerinti energiaforrás;
 59. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány;
 60. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 3.  pontja szerinti 

munkavállaló;
 61. mezőgazdasági ágazat: a  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és 

forgalmazásával foglalkozó vállalkozások összessége;
 62. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék;
 63. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység;
 64. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység;
 65. működési eredmény: a  beruházásnak a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a  továbbiakban: Sztv.) 3.  § 

(4)  bekezdés 5.  pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételei, csökkentve a  diszkontált 
működési költségekkel – így különösen személyi jellegű ráfordítással, anyagköltséggel, szerződéses 
szolgáltatással, a  távközlés, az  energia és a  karbantartás költségével, bérleti díjjal, adminisztrációs költséggel, 
kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek – 
és a támogatást nyújtó döntése alapján a diszkontált észszerű nyereséggel, ha a számítás végeredménye pozitív, 
ellenkező esetben a működési eredmény nulla;

 66. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, 
amelyhez kapcsolódóan az  elszámolható költségek összege az  összeszámítási szabályt figyelembe véve 
jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

 67. nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 107.  pontja szerinti 
energiatermelés;

 68. nagykereskedelmi hozzáférés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 139. pontja szerinti hozzáférés;
 69. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás;
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 70. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás;
 71. összeszámítási szabály: a  nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell 

tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó 
beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől 
számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos 
megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást;

 72. passzív szélessávú infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 137. pontja szerinti infrastruktúra;
 73. pénzügyi közvetítő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 34. pontja szerinti pénzügyi intézmény;
 74. saját forrás: a  kedvezményezett által a  projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az  Európai 

Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a  tagállam 
ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó európai uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás;

 75. súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 99.  pontja szerinti 
munkavállaló;

 76. szélessávú alaphálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 133. pontja szerinti alaphálózat;
 77. szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó mélyépítési munka: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 

134. pontja szerinti munka;
 78. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás;
 79. személyszállítási közszolgáltatás: a nyilvánosság számára megkülönböztetés nélkül és folyamatosan nyújtott 

általános gazdasági érdekű személyszállítási szolgáltatás;
 80. személyszállítási közszolgáltatási szerződés: a  személyszállítási ágazathoz kapcsolódó közszolgáltatás 

vonatkozásában az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk i) pontja szerinti szerződés;
 81. szervezeti együttműködés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 63. pontja szerinti együttműködés;
 82. szervezési innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 96. pontja szerinti innováció;
 83. szénipar: az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a  szén tekintetében megállapított és 

a  versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU 
tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű 
és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység;

 84. szennyezett terület: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 121. pontja szerinti terület;
 85. szennyezés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 123. pontja szerinti tevékenység vagy mulasztás;
 86. szennyező: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 125. pontja szerinti személy;
 87. szennyező fizet elve: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 122. pontja szerinti elv;
 88. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a  kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, 

immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, 
illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné;

 89. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar;
 90. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel;
 91. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás;
 92. támogatási program: az Atr. 2. § 16. pontja szerinti program;
 93. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom;
 94. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz;
 95. tőkebefektetés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 74. pontja szerinti juttatás;
 96. tőkejuttatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 70. pontja szerinti juttatás;
 97. tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 76. pontja szerinti kis- 

és középvállalkozás;
 98. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális 

javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény 
tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a  korábban 
végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az  olyan létesítmény eszközeinek 
független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra 
került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott 
létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek;

 99. újgenerációs hozzáférési hálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 138. pontja szerinti hálózat;
100. újrafeldolgozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 128. pontja szerinti tevékenység;
101. újrahasználat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 126. pontja szerinti használat;
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102. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány;
103. végső kedvezményezett: az az első kockázatfinanszírozási célú befektetés időpontjában tőzsdén nem jegyzett 

kis- és középvállalkozás, amely megfelel az alábbi feltételek legalább egyikének:
a) még egyetlen piacon sem működik,
b) az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint 7 éve működik valamely piacon, vagy
c) új termék- vagy földrajzi piacra való belépés céljából készített üzleti terv alapján az előző 5 évben 

elért átlagos éves árbevétele 50%-át meghaladó első kockázatfinanszírozási célú befektetést 
igényel.

 (2) Az 1. mellékletében foglalt táblázat 9. sora alkalmazásában:
1. az árvízzel kapcsolatos belvíz által veszélyeztetett terület: az a terület, amelyet a  felgyülemlett víz által felszíni 

elöntés veszélyeztethet;
2. hullámtér: a folyók, vízfolyások partvonala és az elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés 

(fal) közötti terület;
3. nyílt ártér: a  folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére nem épült 

árvízvédelmi töltés, így azokat a mederből kilépő víz szabadon elöntheti;
4. mentesített ártér: a  folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére 

elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés épült.

II. FEJEZET
AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

6. § (1) A  651/2014/EU bizottsági rendelet, az  1407/2013/EU bizottsági rendelet, az  1408/2013/EU bizottsági rendelet, 
az  1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a  717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó 
támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

 (2) A  kedvezményezett köteles a  támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a  támogatási döntés 
meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

 (3) Nem ítélhető meg támogatás
a) – a  4–6. alcím szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az  Európai Bizottság európai 

uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) – a 10. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a 4–6. alcím, 12. alcím valamint a 33. alcím szerinti 

támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.
 (4) Nem ítélhető meg

a) a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és az  1224/2009/EK 
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU 
rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a 4., 5., 7–10., 
13–14., 16., 19–33. alcím szerinti támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 4., 7–8., 10., 12., 29–33. alcím szerinti támogatás,
c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás 

részére a 4. alcím szerinti támogatás, illetve az 5. alcím szerinti támogatás, ha
ca) a  támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatás, ha az  az exportált mennyiségekhez, értékesítési 
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb 
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) import áru helyett hazai áru használatától függővé tett támogatás,
f ) olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

 (5) A  8–11., 15. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás vagy a  támogatást kis- és középvállalkozásnak 
továbbadó vállalkozás részére nyújtható.
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 (6) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás – a 11–12., 18. és 30. alcím szerinti támogatás kivételével – csak 
akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

 (7) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az  e  rendelet szerinti támogatás 
abban az  esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó 
állami támogatással, ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

 (8) Az  e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással.

 (9) Az  egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása európai uniós, 
országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó európai 
uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

 (10) A  4–5., 11–12. alcím szerinti azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, 
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható 
költségekkel nem rendelkező támogatás a  csoportmentességi rendeletekben és az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható 
elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

 (11) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók és illetékek levonása 
előtt kell figyelembe venni. Ha a  támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a  támogatás összegének 
a támogatástartalmat kell tekinteni.

 (12) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont 
kamatláb alkalmazásával.

 (13) Az  általános forgalmi adó (a  továbbiakban: áfa) nem támogatható, kivéve, ha az  az áfára vonatkozó nemzeti 
jogszabályok értelmében nem igényelhető vissza.

7. § (1) Az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére az  egyedi 
támogatást, ha a támogatás összege
 1. regionális beruházási támogatás esetén a  beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt 

–  figyelembe véve a  nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az  összeget, 
amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó 
elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat;

 2. kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási 
projektenként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

 3. a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási 
projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

 4. a kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként 
meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

 5. kockázatfinanszírozási támogatás esetén végső kedvezményezettenként meghaladja a  15 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget;

 6. induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén meghaladja a 30–33. §-ban meghatározott mértéket;
 7. kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén

a) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 
ha a  projekt elszámolható költségeinek több, mint fele az  alapkutatás kategóriájába tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

b) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha 
a projekt elszámolható költségeinek több, mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen 
véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

c) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 
ha a  projekt elszámolható költségeinek több, mint fele a  kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

d) meghaladja az  a)–c)  alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az  EUMSz 185.  cikke 
vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,

e) meghaladja az a)–d) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatás-fejlesztési projekthez a támogatást 
visszafizetendő előleg formájában nyújtják, amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához 
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használt módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek százalékában kell kifejezni) továbbá, 
ha az  intézkedés biztosítja, hogy a  projekt észszerű és prudenciális megfontolások alapján 
megállapított, sikeres befejezése esetén az  előleg legalább a  támogatás odaítélésekor irányadó 
diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre;

 8. kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén 
tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

 9. a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a 20 millió 
eurónak megfelelő forintösszeget;

10. a kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként 
meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

11. eljárási és szervezési innováció támogatása esetén vállalkozásonként és projektenként meghaladja 
a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

12. képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;
13. hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén 

vállalkozásonként meghaladja évente az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;
14. az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését 

szolgáló beruházási támogatás, jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott 
beruházási támogatás, energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás és megújuló 
energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás, nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre irányuló 
beruházási támogatás, hulladék-újrafeldolgozásra és -újrahasznosításra irányuló beruházás esetén 
vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

15. épület-energiahatékonysági projektre irányuló beruházási támogatás esetén meghaladja a 10 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget a 46. § (4) bekezdése szerint;

16. energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és 
beruházásonként meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

17. a kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként 
meghaladja a  150 millió eurónak megfelelő forintösszeget; kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését 
előmozdító működési támogatás esetén vállalkozásonként évente meghaladja a 75 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget;

18. sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás 
esetén meghaladja a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt teljes költsége meghaladja  
a  100 millió eurónak megfelelő forintösszeget, valamint sportlétesítményhez nyújtott működési támogatás 
esetén infrastruktúránként és évenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

19. helyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás esetében meghaladja az  egyazon infrastruktúra 
esetében 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget 
meghaladó összköltséget;

20. szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetében vállalkozásonként 
és beruházási projektenként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

 (2) A szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja 
szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a projekt teljes költsége 
meghaladja a 70 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

8. § (1) A támogatást nyújtó adatot köteles szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai 
uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti 
közzététel céljából a 7–32. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi 
támogatás(ok)ról.

 (2) A  támogatást nyújtó adatszolgáltatásának, illetve a  közzétételnek a  módját a  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
18/A–18/D. §-ai szabályozzák.

9. §  E fejezet alapján
a) a 7. alcím szerinti regionális beruházási támogatás esetén 2020. december 31-ig,
b) az a) pont kivételével az e rendeletben szereplő, a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén 

2021. június 30-ig,
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c) csekély összegű támogatások esetén 2021. június 30-ig,
d) mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig,
e) halászati csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig
lehet támogatási döntést hozni.

4. Csekély összegű támogatás

10. § (1) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 
4.  cikk (3)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, amelyet kollektív 
fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne 
vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

 (5) Nem nyújtható támogatás a  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére 
teherszállító jármű vásárlására.

 (6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 
felső határig halmozható. A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.

 (8) A  kedvezményezettnek az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése figyelembevételével 
–  az  ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a  részére 
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról.

5. Mezőgazdasági csekély összegű támogatás

11. § (1) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe 
véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését és 5. cikkét.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2) és (3)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet 
kedvezményezett az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 
3.  cikk (2)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, amelyet kollektív 
fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne 
vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

 (5) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az  1407/2013/EU bizottsági 
rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében 
– a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel – az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások 
az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.  cikk (2)  bekezdésében rögzített alkalmazandó felsőhatárig halmozhatók 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 233. szám 39859

az  utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokra, feltéve, ha biztosítva van, hogy 
az  elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az  1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 
nyújtott csekély összegű támogatásban.

 (6) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a  halászati és akvakultúra 
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében – a  mezőgazdasági termelő ágazatra tekintettel –  
az  1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások a  717/2014/EU bizottsági rendeletben 
rögzített felsőhatárig halmozhatók az  utóbbi tevékenységekre, tekintettel a  717/2014/EU bizottsági rendelettel 
összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokra, feltéve, ha biztosítva van, hogy az elsődleges mezőgazdasági 
termelőtevékenység ne részesüljön a  717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű 
támogatásban.

 (7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.

 (8) A  csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra az  Atr. 11. és 11/A.  §-ában foglaltak 
az irányadóak.

6. A halászati csekély összegű támogatás

12. § (1) A 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon halászati és akvakultúra-ágazati 
vállalkozás részére a  717/2014/EU bizottsági rendelet, a  folyó pénzügyi évben, valamint az  azt megelőző két 
pénzügyi év során a  717/2014/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt halászati csekély összegű 
támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a  30 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve 
a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikke (3) bekezdésében foglalt felső határt.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) A 717/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást a  717/2014/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 
4.  cikk (3)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, amelyet kollektív 
fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne 
vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

 (5) A  támogatás az  általános csekély összegű támogatással az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.  cikk 
(2)  bekezdésében meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az  elsődleges mezőgazdasági 
termelőtevékenységhez nem ítélhető meg az  1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű 
támogatás.

 (6) Ha a  halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozás az  1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy 
vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a  halászati és akvakultúra-
ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében a  támogatás a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű 
támogatással a  717/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy 
az  elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg a  halászati és akvakultúra ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatás.

 (7) A  halászati és akvakultúra-ágazatban, mind pedig az  1408/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági 
termékek elsődleges előállítása területén egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetén – a  halászati és 
akvakultúra-ágazatra tekintettel – a  támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos 
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott 
összeg meghaladná a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

 (8) A  támogatást nyújtó a  717/2014/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülését a  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) által vezetett mezőgazdasági csekély összegű 
támogatások nyilvántartása alapján ellenőrzi.
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7. A regionális beruházási támogatás

13. § (1) A  regionális beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) igénybevételének 
feltétele, hogy a tervezett beruházás
a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet

aa) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, 
vagy

ab) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy
b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az  Atr. 25.  § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás
valósít meg.

 (2) Nagyvállalkozás esetén a  termelési folyamat alapvető megváltoztatását eredményező beruházás esetén 
a  támogatás akkor vehető igénybe, ha az  elszámolható költségek összege meghaladja az  alapvetően 
megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a  kérelem benyújtásának adóévét 
megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

 (3) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező beruházáshoz 
a  támogatás akkor vehető igénybe, ha az  elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az  eredeti 
tevékenység keretében használt és az  új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a  beruházás 
megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

14. § (1) A  támogatás akkor vehető igénybe, ha a  támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a  beruházással 
létrehozott tevékenységet az  üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás 
esetén legalább három évig fenntartja.

 (2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak 
minősül.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a  gyors technológiai változások miatt a  fenntartási 
időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a  fenntartási időszak alatt 
a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és 
támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem 
részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell 
rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

 (4) A  támogatás akkor vehető igénybe, ha a  beruházó az  elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból 
biztosítja, továbbá a  teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a  támogató számára 
bemutatja.

 (5) A kedvezményezett – a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg – a támogatás 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.

15. §  Nem nyújtható támogatás
a) acélipari tevékenységhez,
b) hajógyártási tevékenységhez,
c) szénipari tevékenységhez,
d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási 

szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
f ) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló 

beruházáshoz,
g) az  1379/2013/EU rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és 

értékesítését szolgáló beruházáshoz.
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16. § (1) A  támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az  egyes régiókban az  Atr. 25.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.

 (2) A  támogatási intenzitás – a  nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, 
középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a  beruházó a  kérelem benyújtásakor, valamint a  döntés 
meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

 (3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott 
mérték.

 (4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését 
megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a  kedvezményezett által vagy a  kedvezményezettől 
független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy 
beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.

 (5) Ha az  összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az  adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás 
jelenértéken kisebb, mint a  (4)  bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez  a  kisebb összeg 
az  odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a  (4)  bekezdésben 
meghatározott összegig nyújtható.

 (6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a  jelenértéken 50 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek 
személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

17. § (1) A támogatás keretében elszámolható
a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,
b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és 

b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
 (2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:

a) tárgyi eszköz esetén az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
b) immateriális javak esetén a  vagyoni értékű jogok és a  szellemi termékek (a  továbbiakban: támogatható 

immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,
d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.

 (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt napon 
belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók – Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi 
jellegű ráfordításának – ide nem értve az  egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi összege a  munkakör 
betöltésének napjától számítva.

 (4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a) a  földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a  beruházás üzembe 

helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a  beruházás üzembe helyezését követő 
legalább három évig fennáll, illetve

b) a  pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza 
az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.

 (5) Tárgyi eszköz esetén az  elszámolható költséget a  szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az  a  beruházó és 
a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján 
merült fel.

 (6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b) azok az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esnek,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz 

a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez 

kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
f ) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.
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 (7) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
b) a  korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre 

a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
c) az  olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a  beruházó nehéz helyzetben 

lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
e) a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.  § 31/c.  pontja szerinti 

személygépkocsi költsége,
f ) nagyvállalkozásnál a  korábban már használatba vett vagy harmadik személy által használatba vett tárgyi 

eszköz költsége, kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
 (8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha

a) a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi 
a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,

b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással 

létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen 
fenntartja,

d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött 
új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.

 (9) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen 
tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a  létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható 
költségekből. Ha egy kisvállalkozást az  eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, 
a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó 
feltételnek nem kell teljesülnie.

18. §  A beruházás megkezdésének napja
a) építési munka esetén az  építési naplóba történő első bejegyzés vagy az  építésre vonatkozó első 

visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
bb) – a  ba)  alpont szerinti megrendelés hiányában – az  arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező 

érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,
bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által 

aláírással igazolt átvételi nap az  első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását 
igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,
d) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás 
elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

19. §  Kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez akkor nyújtható támogatás, ha az  infrastruktúrához való hozzáférést több 
felhasználó számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon biztosítják.

20. § (1) A  támogatás szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az  esetben nyújtható, ha a  beruházást olyan területen 
valósítják meg, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra, úgy mint szélessávú alaphálózat, újgenerációs 
hozzáférési hálózat és ahol a  piaci szereplő – egy ebből a  célból meghirdetett nyilvános konzultáció keretében – 
nyilatkozik, hogy a  támogatási döntés meghozatalától számított három éven belül piaci feltételek mellett nem 
tervez azonos kategóriájú infrastruktúrát kiépíteni.

 (2) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetés-mentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív 
és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához.
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 (3) A  hálózat üzemeltetője a  nagykereskedelmi hozzáférést az  újgenerációs elérési hálózat esetén fizikai átengedés 
révén köteles biztosítani.

 (4) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetés-mentes és 
a technológia-semlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján köteles dönteni.

8. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás

21. § (1) A  kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) kis- és középvállalkozás induló beruházásához nyújtható.

 (2) A  támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az  elszámolható költségek 20%-át, 
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.

 (3) A támogatás keretében
a) a tárgyi eszközre és immateriális javakra irányuló beruházási költsége,
b) a közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahelyek két évre számított, becsült bérköltsége,
c) – ha a kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat, akkor – az a) és 

b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja
számolható el.

 (4) A  támogatás a  17.  § (2), (3) és (5)  bekezdése, (6)  bekezdés a)–d)  pontja, (7)  bekezdés a)–d)  pontja, (8)  bekezdés 
a)–c) pontja, valamint (9) bekezdése szerinti feltételekkel nyújtható.

 (5) A  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha a  kis- és 
középvállalkozás a  beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a  beruházással létrejött új munkahelyeket 
a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig fenntartja.

 (6) A beruházás megkezdésének napja a 18. § szerint kerül meghatározásra.

9. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

22. § (1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 
támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el azzal, hogy 
az  érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat 
a  vállalkozás szokásos működési költségeihez, így különösen folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi 
szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.

10. A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás

23. § (1) A  kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A  támogatás keretében a  vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvételekor felmerülő, a  kiállító 
helyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költség számolható el.

11. A kockázatfinanszírozási támogatás

24. § (1) A  kis- és középvállalkozás pénzügyi forráshoz juttatása érdekében a  pénzügyi közvetítő, illetve annak kezelője, 
független magánbefektető és végső kedvezményezett részére kockázatfinanszírozási támogatás (ezen alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) nyújtható.

 (2) A pénzügyi közvetítő részére nyújtott kockázatfinanszírozási célú befektetést szolgáló támogatás formái:
a) tőkebefektetés,
b) kvázisajáttőke-befektetés,
c) tőkejuttatás,
d) kockázatfinanszírozási célú befektetést szolgáló hitel, vagy
e) kockázatfinanszírozási célú befektetésekből eredő veszteségek fedezésére nyújtott kezességvállalás.

 (3) A független magánbefektető részére támogatás a (2) bekezdés szerinti formában nyújtható.
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 (4) A végső kedvezményezett részére nyújtott támogatás formái:
a) sajáttőke-befektetés,
b) kvázisajáttőke-befektetés,
c) hitel,
d) kezességvállalás vagy
e) az a)–d) pont szerinti támogatási formák kombinációja.

25. § (1) A 24. § (4) bekezdése szerinti támogatás teljes összege vállalkozásonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget.

 (2) A  támogatás a  következő feltételek együttes fennállása esetén irányulhat – akár az  5.  § (1)  bekezdés 103.  pont 
b) alpontja szerinti időszak elteltét követően is – a végső kedvezményezett részére történő kiegészítő befektetésre:
a) a támogatás a kiegészítő befektetéssel együtt sem haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget,
b) az eredeti üzleti terv tartalmazta a kiegészítő befektetés lehetőségét és
c) a  kiegészítő befektetésben részesülő vállalkozás nem válik a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklet 

3. cikk (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozássá – ide nem értve a támogatást nyújtó pénzügyi közvetítő 
vagy a független magánbefektető kapcsolt vállalkozását – vagy, ha a kapcsolt vállalkozások együttesen is kis- 
és középvállalkozásnak minősülnek.

 (3) Végső kedvezményezett részére történő sajáttőke-befektetés és kvázisajáttőke-befektetés esetén kiváltási tőkéhez 
abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kiváltási tőkéhez kapcsolódóan a befektetés valamennyi fordulójában 
az adott befektetés legalább 50%-ának megfelelő új tőkét is bevonnak.

26. § (1) A  24.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti tőkebefektetés és a  24.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti kvázisajáttőke-
befektetés esetén a pénzügyi közvetítő összesített tőke-hozzájárulásának és jegyzett, de be nem fizetett tőkéjének 
legfeljebb 30%-a fordítható likviditáskezelési célra.

 (2) A végső kedvezményezett részére támogatás nyújtása esetén a pénzügyi közvetítő vagy a végső kedvezményezett 
szintjén további független magánbefektetői forrást kell bevonni oly módon, hogy az  alap szintjén összesített 
magánbefektetői részvételi arány elérje a kockázatfinanszírozási célú befektetés
a) 10%-át az  5.  § (1)  bekezdés 103.  pont a)  alpontja szerinti végső kedvezményezett esetén, amely egyetlen 

piacon sem hajtotta még végre első kereskedelmi értékesítését,
b) 40%-át az 5. § (1) bekezdés 103. pont b) alpontja szerinti végső kedvezményezett esetén,
c) 60%-át az 5. § (1) bekezdés 103. pont c) alpontja szerinti végső kedvezményezettnél és az 5. § (1) bekezdés 

103. pont b) alpontja szerinti időszak eltelte után történő kiegészítő befektetés esetén.
 (3) Ha a pénzügyi közvetítő által végrehajtott kockázatfinanszírozási célú befektetés a (2) bekezdésben meghatározott 

különböző fejlődési szakaszban lévő végső kedvezményezettekre irányul – és a  magánbefektetői részvétel 
az alap szintjén valósul meg – a pénzügyi közvetítőnek el kell érnie legalább a portfólióban szereplő befektetések 
vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti minimális magánbefektetői arány súlyozott átlagát.

27. § (1) A  pénzügyi közvetítő kiválasztása során nem tehető különbség az  alapján, hogy a  pénzügyi közvetítő mely 
tagállamban van letelepedve vagy bejegyezve. A  pénzügyi közvetítővel szemben kizárólag olyan feltétel 
támasztható, amely előre meghatározott és a befektetés jellegével objektív módon indokolható.

 (2) A tagállam a kockázatfinanszírozási célú intézkedés végrehajtását megbízott szervezetre bízhatja.
 (3) A pénzügyi közvetítő irányítása üzleti alapon történik. Ez a követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha a pénzügyi 

közvetítő, illetve – a kockázatfinanszírozási célú befektetés típusától függően –
a) annak kezelője jogszabály vagy szerződés alapján professzionális alapkezelő gondosságával, jóhiszeműen és 

az összeférhetetlenség elkerülésével jár el,
b) annak kezelője általi alapkezelés a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és szabályozói felügyelet mellett zajlik,
c) annak kezelőjének a  javadalmazása megfelel a  piaci gyakorlatnak, mely követelmény akkor tekinthető 

teljesültnek, ha a  pénzügyi közvetítőt, vagy annak kezelőjét tapasztalaton, szakértelmen, valamint 
operatív és pénzügyi kapacitáshoz kapcsolódó objektív kritériumon alapuló, nyílt, átlátható és 
megkülönböztetés-mentes pályázati eljárás útján választják ki,
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d) annak kezelője teljesítményhez kötött javadalmazásban részesül vagy saját forrásai társbefektetése útján 
részt vállal a  befektetési kockázatból, ezáltal biztosítva, hogy érdeke folyamatosan megegyezzen az  állami 
befektető érdekével,

e) annak kezelőjének befektetési stratégiája, a  befektetés kritériumai és tervezett ütemezése előre 
meghatározott.

 (4) A  befektető képviseltetheti magát a  befektetési alap irányító testületében, így különösen felügyelőbizottságban, 
tanácsadó bizottságban.

28. § (1) A kockázatfinanszírozási célú intézkedésnek a következő feltételeket kell teljesítenie:
a) a kockázatfinanszírozási intézkedést egy vagy több pénzügyi közvetítőn keresztül kell végrehajtani,
b) a pénzügyi közvetítőt, a magánbefektetőt, az alapkezelőt olyan nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes 

eljárás alapján kell kiválasztani, amely megfelel az  európai uniós és nemzeti jogszabályoknak és amelynek 
célja – a  kezességvállalástól eltérő befektetések esetén – a  magánbefektetői veszteség minimalizálásával 
szemben az  aszimmetrikus nyereségmegosztást előnyben részesítő, megfelelő kockázat-nyereség 
megosztási rendszer kialakítása,

c) az  állami befektetőt terhelő első veszteséget a  teljes befektetés 25%-ára kell korlátozni, ha az  állami és 
magánbefektető közötti veszteségmegosztás aszimmetrikus,

d) a 24. § (2) bekezdés e) pontja szerinti kezességvállalás esetén a kezességvállalási mérték nem haladhatja meg 
a kezességvállalással biztosított portfolió 80%-át, a tagállamot terhelő teljes veszteség a kezességvállalással 
biztosított portfólió 25%-át.

 (2) Az  (1)  bekezdés d)  pontja esetén kizárólag a  kezességvállalással biztosított portfólió várt veszteségét fedező 
kezességvállalás nyújtható díjmentesen. Ha a  kezességvállalás a  nem tervezett veszteség fedezésére is 
szolgál, a  pénzügyi közvetítő a  kezességvállalásnak a  nem tervezett veszteséget fedező részére piaci mértékű 
kezességvállalási díjat fizet.

 (3) A végső kedvezményezett számára kezességvállalást, hitelt vagy adósságként strukturált kvázisajáttőke-befektetést 
nyújtó kockázatfinanszírozási célú intézkedésnek a következő feltételeket kell teljesítenie:
a) az  intézkedés eredményeként a  pénzügyi közvetítő olyan befektetést valósít meg, amely a  támogatás 

elmaradása esetén nem, illetve csak korlátozott vagy eltérő módon valósult volna meg, továbbá a pénzügyi 
közvetítőnek igazolnia kell, hogy olyan mechanizmust működtet, amely biztosítja, hogy az  intézkedés által 
nyújtott gazdasági előny nagyobb mértékű finanszírozás, kockázatosabb portfólió finanszírozása, a szükséges 
fedezet mértékének, a  kezességvállalási díjnak vagy a  kamatlábaknak a  csökkentése által a  lehető 
legteljesebb mértékben átadásra kerül a végső kedvezményezettnek,

b) hitel és adósságként strukturált kvázisajáttőke-befektetés esetén a 25. § (1) bekezdése szerinti legmagasabb 
befektetési összeg nagyságának megállapítása során a hitel névértékét kell figyelembe venni,

c) kezességvállalás esetén a  25.  § (1)  bekezdése szerinti legmagasabb befektetési összeg nagyságának 
megállapítása során a  hitel névértékét kell figyelembe venni, továbbá a  kezességvállalással a  fennálló hitel 
legfeljebb 80%-a biztosítható.

 (4) A  finanszírozási döntéseket nyereségorientáltan kell meghozni, ami a  következő feltételek teljesülése esetén 
biztosítható:
a) a pénzügyi közvetítőt az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően hozzák létre,
b) a tagállam vagy a megbízott szervezet a pályázati felhívásban meghatározott módon átvilágítja a pénzügyi 

közvetítőt annak érdekében, hogy biztosítható legyen az  üzleti szempontból megalapozott befektetési 
stratégia alkalmazása, beleértve egy olyan megfelelő kockázatdiverzifikációs politikát, amelynek célja 
a  gazdasági megvalósíthatóság és – az  adott befektetési portfólió mérete és területi lefedettsége 
szempontjából – a hatékonyság elérése,

c) a  végső kedvezményezettnek biztosított kockázatfinanszírozás olyan megalapozott üzleti terven alapul, 
amely részletesen ismerteti a terméket, az értékesítés és a jövedelmezőség alakulását, előzetesen kimutatva 
az üzleti terv pénzügyi megalapozottságát,

d) minden tőkebefektetésre és kvázisajáttőke-befektetésre vonatkozóan megalapozott kilépési stratégia kerül 
kidolgozásra.
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12. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás

29. §  Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) azon tőzsdén 
nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, nem összefonódás 
útján jött létre, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át és még nem osztott fel nyereséget. 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.

30. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci kamatozású, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott hitel, annak névértéke nem 
haladhatja meg
a) az 1 millió eurót,
b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén az 1,5 millió eurót,
c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 2 millió eurót.

 (2) Az  5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező hitel esetén a  névérték legmagasabb összege az  (1)  bekezdésben 
meghatározott összeg, valamint a  10 év és a  hitel tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható 
meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű hitel esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű hitelre 
vonatkozó legmagasabb összeggel.

31. § (1) Ha a  támogatás formája nem piaci díj ellenében, legfeljebb 10 éves futamidőre nyújtott kezességvállalás, 
a kezességvállalással biztosított hitel névértéke nem haladhatja meg
a) az 1,5 millió eurót,
b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 2,25 millió eurót,
c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 3 millió eurót.

 (2) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező kezességvállalás esetén a kezességvállalással biztosított legmagasabb 
hitelösszeg az  (1)  bekezdésben meghatározott összeg, valamint a  10 év és a  kezességvállalás tényleges 
futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű kezességvállalás esetén 
a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű kezességvállalásra vonatkozó legmagasabb összeggel.

 (3) A kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló hitel összegének 80%-át.

32. §  Ha a  támogatás formája vissza nem térítendő támogatás – ideértve a  sajáttőke-befektetést és a  kvázisajáttőke-
befektetést is –, kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak bruttó támogatási egyenértéke 
nem haladhatja meg
a) a 0,4 millió eurót,
b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 0,6 millió eurót,
c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 0,8 millió eurót.

33. § (1) A  kedvezményezett támogatásban részesülhet a  30–32.  §-ban meghatározott támogatási eszközök kombinációja 
révén is, ha az  egyik támogatási eszközzel nyújtott támogatásnak az  adott eszközre vonatkozóan megengedett 
legmagasabb támogatási összege alapján kiszámított hányadát figyelembe veszik a  kombinált eszköz részét 
képező másik eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összeg maradványhányadának 
meghatározásához.

 (2) Innovatív kisvállalkozás esetén a 30–32. §-ban meghatározott legmagasabb összegek megkétszerezhetőek.

13. A kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás

34. § (1) A  kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) 
a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható.

 (2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:
a) alapkutatás,
b) ipari kutatás,
c) kísérleti fejlesztés,
d) megvalósíthatósági tanulmány.

 (3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti 
kutatás-fejlesztési kategóriák közé.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 233. szám 39867

 (4) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.
 (5) A (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a  kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a  projektben való 
foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az  eszközök, berendezések költsége a  projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy 
ahol ezeket az  eszközöket és felszereléseket nem a  teljes élettartamuk alatt használják a  projekthez, 
csak az  általános számviteli elvek alapján elfogadott, a  projekt idejére számított amortizációs költségek 
számolhatóak el,

c) az  épületek és a  földterület költsége a  projekt céljaira való használat mértékéig és idejére azzal, hogy 
az  épületek esetén csak az  általános számviteli elvek alapján elfogadott, a  projekt idejére számított 
amortizációs költségek, földterület esetén a  kereskedelmi, illetve a  ténylegesen felmerülő beruházási 
költségek számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát 
képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a  tanácsadás és hasonló szolgáltatások 
költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek 
költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

 (6) A (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.

35. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,
b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,
d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás
a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,
b) 15 százalékponttal növelhető, ha

ba) a  projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás 
bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az  EGT megállapodás 
szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az  elszámolható költségek több, 
mint 70%-át, vagy a  projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával 
zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az  elszámolható költségek 
legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit vagy

bb) ha a  projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű 
adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

 (3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az  (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás az elszámolható költségek 
80%-áig növelhető.

 (4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az  (1)  bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 
10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

 (5) A  támogatási intenzitást külön kell megállapítani az  egyes kedvezményezettekre, ideértve a  (2)  bekezdés b)  pont 
ba) alpontja szerinti együttműködési projektben részt vevőket is.

14. A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

36. § (1) A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) 
keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el.

 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 (3) A kutatási infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a szokásos piaci árat kell fizetni.
 (4) A  kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a  hozzáférést átlátható 

és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. A  kutatási infrastruktúra beruházási költségeit legalább 
10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezőbb feltételekkel járó kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. 
A  túlkompenzáció elkerülése érdekében a  hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a  beruházási költséghez 
való hozzájárulás mértékével és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.
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 (5) Az  (1)–(4)  bekezdést csak a  gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási infrastruktúra megépítése vagy 
korszerűsítése esetén lehet alkalmazni. Ha a  kutatási infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági tevékenységre 
vonatkozóan egyaránt részesül állami finanszírozásban, az  egyes tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozást, 
költségeket és az  azokból származó bevételeket külön kell elszámolni, következetesen alkalmazott és objektíven 
indokolható számviteli elvek alapján.

 (6) A  támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust kell 
alkalmazni.

15. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

37. § (1) A  kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) keretében elszámolható
a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
b) az  olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett 

munkaerő költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a  kedvezményezettnél újonnan 
létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) az innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.
 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 (3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-áig növelhető, ha 

a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.

16. Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása

38. § (1) Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) 
keretében elszámolható
a) a személyi jellegű ráfordítás,
b) a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben való használatuk 

mértékéig és idejére,
c) a  szerződéses kutatás, a  külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát 

képező ismeret és szabadalom költsége,
d) a további általános és egyéb működési költség, ideértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek 

költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.
 (2) A  támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az  elszámolható költségek 15%-át, kis- és 

középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.
 (3) Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik 

kis- és középvállalkozással és, ha az  együttműködő kis- és középvállalkozás viseli az  összes elszámolható költség 
legalább 30%-át.

17. A képzési támogatás

39. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem 
haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatási intenzitás
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés 

esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető.

 (3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
 (4) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az órákra vonatkozóan, amelyen az oktatók részt vesznek,
b) az oktatók és a képzésben részt vevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége, így 

különösen útiköltség, közvetlenül a  projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint 
az  eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a  képzési projekt keretében történő használatuk 
mértékéig,
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c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a  képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az  általános közvetett költségek, így különösen 

adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt 
vevők részt vesznek a képzésen,

e) az oktatóknak és a képzés részt vevőinek a közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó szállásköltsége.
 (5) Nem nyújtható támogatás a  vállalkozások részére a  kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, 

valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

18. A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás

40. § (1) A  hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (ezen alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható 
költségek 50%-át.

 (2) A  támogatás keretében a  hátrányos helyzetű munkavállaló felvételét követő legfeljebb 12 hónap bérköltsége, 
súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetén a felvételt követő legfeljebb 24 hónap bérköltsége számolható el.

 (3) Ha a  foglalkoztatási időszak a  hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 12 hónapnál, súlyosan hátrányos helyzetű 
munkavállaló esetén 24 hónapnál rövidebb, a támogatást időarányosan csökkenteni kell.

 (4) A  hátrányos helyzetű munkavállaló felvételének az  érintett vállalkozásnál a  foglalkoztatottak számának nettó 
növekedését kell eredményeznie a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva.

 (5) A  foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek 
megüresedését, amely önkéntes kilépés, a  munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes 
munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Ez  a  szabály nem 
alkalmazható az álláshely létszámleépítés következtében történt megüresedése esetén.

 (6) A  hátrányos helyzetű munkavállaló az  alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak, a  munkaszerződésnek vagy 
a  vállalkozásra nézve kötelező kollektív szerződésnek megfelelő minimális időtartamon keresztül folyamatos 
foglalkoztatásra jogosult.

19. Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének 
emelését szolgáló beruházási támogatás

41. § (1) Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló 
beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható, ha a beruházás
a) az európai uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből 

eredő környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az  alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, 
kötelező nemzeti szabványok meglététől,

b) európai uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a  kedvezményezett számára a  tevékenységéből eredő 
környezetvédelmi szint emelését,

c) az  elfogadott európai uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek 
beszerzésére irányul, feltéve, hogy a  beszerzés a  vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, 
és annak kötelezővé válásakor nem válnak alkalmazandóvá a  hatálybalépést megelőzően már megvásárolt 
járművekre vagy

d) meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az  európai uniós 
szabvány a  jármű forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik 
visszamenőleges hatállyal alkalmazandóvá az érintett járműre.

 (2) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti támogatás nem nyújtható már elfogadott, de még hatályba nem lépett 
európai uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

42. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.
 (2) A  támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal 

növelhető.
 (3) A támogatási intenzitás – a  (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja 

szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az  Atr. 25.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti 
településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.
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43. § (1) A támogatás keretében
a) az alkalmazandó európai uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség,
b) európai uniós szabvány hiányában a  környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó 

beruházási költség
számolható el.

 (2) Ha a  környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a  beruházás összköltségén belül külön beruházásként 
meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.

 (3) Ha az  elszámolható költség a  (2)  bekezdés alapján nem határozható meg, a  támogatott beruházás költségének 
és egy, a  támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás 
költségének a különbsége számolható el.

20. A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás

44. § (1) A  jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím 
alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás 
megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos európai uniós szabványnak.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti beruházást az  európai uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább egy évvel be kell 
fejezni.

 (3) Ha a  beruházás befejezése több, mint három évvel az  európai uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, 
a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az  elszámolható költségek 20%-át, 
középvállalkozás esetén az  elszámolható költségek 15%-át, nagyvállalkozás esetén az  elszámolható költségek 
10%-át.

 (4) Ha a beruházás befejezése legalább egy, de legfeljebb három évvel az európai uniós szabvány hatálybalépése előtt 
történik, a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az  elszámolható költségek 15%-át, 
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 5%-át.

 (5) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 42. § (3) bekezdése szerint növelhető.
 (6) A támogatás keretében a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz közvetlenül kapcsolódó, 

a 43. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

21. Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás

45. § (1) A  vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági 
intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) esetén 
a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.

 (2) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos európai uniós szabványnak való megfelelés 
érdekében megvalósított beruházáshoz.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 42. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (4) A  támogatás keretében a  magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, a  43.  § 

(2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

22. Az épület-energiahatékonysági projektre irányuló beruházási támogatás

46. § (1) Az  épület-energiahatékonysági projektre irányuló beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában 
a  továbbiakban: támogatás) az  épület- vagy lakástulajdonosok, továbbá a  bérlők (ezen alcím vonatkozásában 
a  továbbiakban: kedvezményezett) épület-energiahatékonysági projektjeire kölcsön vagy kezességvállalás 
formájában nyújtható.

 (2) A támogatás energiahatékonysági alapon vagy más pénzügyi közvetítőn keresztül nyújtható.
 (3) A támogatás keretében az épület-energiahatékonysági projekt teljes költsége elszámolható.
 (4) A  kedvezményezett szintjén a  kölcsön névértéke vagy a  kezességvállalással biztosított összeg nem haladhatja 

meg projektenként a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul 
szolgáló kölcsön 80%-át.
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 (5) A kedvezményezett által az energiahatékonysági alap vagy más pénzügyi közvetítő számára visszafizetendő összeg 
nem lehet alacsonyabb a kölcsön névértékénél.

 (6) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos európai uniós szabványnak való megfelelés 
érdekében megvalósított beruházáshoz.

47. § (1) A támogatásnak az energiahatékonysági alap vagy más pénzügyi közvetítő részére juttatás, tőke, kezességvállalás 
vagy kölcsön formájában biztosított forrásból kell állnia.

 (2) A  támogatásnak további magánbefektetői forrásokat kell bevonnia, hogy ezáltal az  épület-energiahatékonysági 
projekt számára nyújtott teljes finanszírozás legalább 30%-a magánforrásból kerüljön finanszírozásra.

 (3) Ha a  támogatást energiahatékonysági alap nyújtja, a  30%-os magánbefektetői forrás bevonására sor kerülhet 
az energiahatékonysági alap, illetve az épület-energiahatékonysági projekt szintjén is.

48. § (1) A pénzügyi közvetítő kezelőjét, valamint az energiahatékonysági alap kezelőjét az alkalmazandó európai uniós és 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes eljárás alapján kell kiválasztani. 
A  kiválasztás során nem tehető különbség a  székhely vagy bejegyzés szerinti tagállam szerint. A  pénzügyi 
közvetítővel és az  energiahatékonysági alap kezelőjével szemben a  befektetés jellegével objektívan indokolható, 
előre meghatározott kritériumok támaszthatók.

 (2) A  független magánbefektetőt olyan nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes eljárás alapján kell kiválasztani, 
amely megfelel az  európai uniós és nemzeti jogszabályoknak, és amelynek célja – a  kezességvállalástól eltérő 
befektetés esetén – a magánbefektetői veszteség minimalizálásával szemben az aszimmetrikus nyereségmegosztást 
előnyben részesítő, megfelelő kockázat-nyereség megosztási rendszer kialakítása. Ha a magánbefektetőt nem ilyen 
eljárás keretében választják ki, úgy a magánbefektetőnek biztosított méltányos megtérülési rátát nyílt, átlátható és 
megkülönböztetés-mentes eljárás során kiválasztott független szakértőnek kell megállapítania.

 (3) Ha az  állami és magánbefektető közötti veszteségmegosztás aszimmetrikus, az  állami befektetőt terhelő első 
veszteséget a teljes befektetés 25%-ára kell korlátozni.

 (4) Kezességvállalás esetén a kezességvállalás mértéke nem haladhatja meg a kezességvállalással biztosított portfolió 
80%-át, az adott tagállamot terhelő teljes veszteség a kezességvállalással biztosított portfólió 25%-át. Díjmentesen 
kizárólag a  kezességvállalással biztosított portfólió várt veszteségét fedező kezességvállalás nyújtható. Ha 
a kezességvállalás a nem tervezett veszteség fedezésére is szolgál, a pénzügyi közvetítő a kezességvállalásnak a nem 
tervezett veszteséget fedező részére piaci mértékű kezességvállalási díjat köteles fizetni.

 (5) A  befektető képviseltetheti magát az  energiahatékonysági alap vagy a  pénzügyi közvetítő alap irányító 
testületében, így különösen felügyelőbizottságban, tanácsadó bizottságban.

 (6) Az  energiahatékonysági alapot vagy a  pénzügyi közvetítőt az  alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kell 
létrehozni.

 (7) Annak érdekében, hogy a  támogatási intézkedés végrehajtása céljából biztosítható legyen az  üzleti szempontból 
megalapozott beruházási stratégia alkalmazása, átvilágítási folyamatot kell létrehozni.

49. § (1) A  pénzügyi közvetítőt és az  energiahatékonysági alap kezelőjét üzleti alapon kell irányítani, és biztosítani kell 
a  nyereségorientált befektetési döntések meghozatalát. Ez  a  követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha 
a pénzügyi közvetítő és az energiahatékonysági alap
a) kezelője jogszabály vagy szerződés alapján a  legnagyobb gondossággal, jóhiszeműen és 

az összeférhetetlenség elkerülésével jár el,
b) kezelője az alapkezelést a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és szabályozói felügyelet mellett végzi,
c) kezelőjének a javadalmazása megfelel a piaci gyakorlatnak, mely követelmény akkor tekinthető teljesültnek, 

ha az  energiahatékonysági alap kezelőjét és a  pénzügyi közvetítőt tapasztalaton, szakértelmen, valamint 
operatív és pénzügyi kapacitáshoz kapcsolódó objektív kritériumokon alapuló nyílt, átlátható és 
megkülönböztetés-mentes pályázati eljárás útján választják ki,

d) kezelője teljesítményhez kötött javadalmazásban részesül, vagy saját forrásai társbefektetése útján részt vállal 
a  befektetési kockázatból, ezáltal biztosítva, hogy érdeke folyamatosan megegyezzen az  állami befektető 
érdekével.



39872 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 233. szám 

 (2) Az  épület-energiahatékonysági projekt keretében folytatandó beruházás beruházási stratégiáját, kritériumait és 
a tervezett ütemezést előre meg kell határozni, valamint előzetesen ki kell mutatni pénzügyi megalapozottságát és 
az energiahatékonyságra gyakorolt várható hatását.

 (3) Az  energiahatékonysági alapban befektetett, illetve a  pénzügyi közvetítőnek nyújtott állami forrásra vonatkozóan 
megalapozott kilépési stratégiát kell készíteni, lehetővé téve, hogy az épület-energiahatékonysági projektet a piac 
finanszírozza, ha az erre készen áll.

23. A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás

50. § (1) Az újonnan létrehozott vagy modernizált kapacitásokhoz kapcsolódó nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez 
nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) esetén a  támogatási 
intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.

 (2) A támogatási intenzitás a 42. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (3) A támogatás abban az esetben nyújtható, ha

a) az  új kapcsoltenergia-termelő egység az  energiahatékonyságról, a  2009/125/EK és a  2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a  2004/8/EK és a  2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 
október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a  továbbiakban: 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv) foglaltaknak megfelelően a  nem kapcsolt energiatermeléshez viszonyítva 
összességében primerenergia-megtakarítást ér el,

b) a  beruházás egy meglévő kapcsoltenergia-termelő egység fejlesztésével vagy egy meglévő erőművi 
egység kapcsoltenergia-termelő egységgé történő átalakításával primerenergia-megtakarítást eredményez 
az erőművi egység fejlesztés vagy átalakítás előtti eredményéhez viszonyítva.

 (4) A támogatás keretében
a) a  támogatott beruházás költségének és egy azonos kapacitású, hagyományos hő- vagy energiatermelő 

létesítmény beruházási költségének a különbsége,
b) a nagy hatásfokú létesítmény hatásfokának növeléséhez szükséges beruházási költség
számolható el.

24. A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás

51. § (1) A  megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) kizárólag új berendezéshez nyújtható.

 (2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás fenntartható bioüzemanyag 
előállítására irányul.

 (3) A  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően támogatás nyújtható meglévő élelmiszeralapú bioüzemanyag-
előállító egység új generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében 
az élelmiszeralapú termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.

52. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
a) 45%-át az 54. § (2) és (3) bekezdése esetén,
b) 30%-át az 54. § (4) bekezdése esetén.

 (2) A támogatási intenzitás a 42. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (3) Ha a  támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján kidolgozott valódi 

versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetés-mentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő 
ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, a támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

 (4) Ha az  ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő támogatásban, 
a  támogatás kizárólag az  ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a  későbbi tárgyalás lehetőségének 
kizárásával.

53. § (1) Nem nyújtható támogatás
a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,
b) a  vízvédelmi politika terén a  közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 

2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő 
vízerőművekhez.
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 (2) Nem ítélhető meg támogatás a  létesítmény működésének megkezdését követően, és a  támogatás nem függhet 
a termelés eredményétől.

 (3) Nem ítélhető meg támogatás működési célra.

54. § (1) A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség 
számolható el.

 (2) Ha a  környezetvédelmi beruházási költség a  beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már 
működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége 
számolható el.

 (3) Ha az  elszámolható költség a  (2)  bekezdés szerint nem határozható meg, a  támogatott beruházás költségének 
és egy, a  támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás 
költségének a különbsége számolható el.

 (4) Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a  (3)  bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, 
a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.

25. A szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás

55. § (1) A  szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában 
a továbbiakban: támogatás) a környezeti károk helyreállításához nyújtható.

 (2) A támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.
 (3) A  szennyező fizet elvvel összhangban támogatás akkor nyújtható, ha – az  európai uniós környezetvédelmi 

felelősségi szabályok sérelme nélkül – a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
101. §-a alapján nem állapítható meg a szennyezésért felelős személy kiléte vagy az nem kötelezhető a költségek 
viselésére. A  támogatás a  helyreállítási vagy szennyezésmentesítési munkák elvégzéséért felelős személy részére 
nyújtható.

 (4) A támogatás keretében a terület szennyeződésmentesítéséhez kapcsolódó, a szennyeződésmentesített földterület 
független szakértő által meghatározott értéknövekedésével csökkentett költsége számolható el, függetlenül attól, 
hogy az adott költség tárgyi eszközként feltüntethető-e a kedvezményezett mérlegében.

26. A hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás

56. § (1) A  hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában 
a  továbbiakban: támogatás) más vállalkozás által termelt hulladék újrafeldolgozásához és újrahasználatához 
nyújtható, ha a  támogatott beruházás technológiája meghaladja az  általánosan elterjedt, nyereségesen 
alkalmazható technológiát.

 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át.
 (3) A támogatási intenzitás a 42. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (4) A  támogatás keretében a  támogatott beruházás beruházási költsége és a  támogatás hiányában megvalósítható, 

azonos kapacitású, hagyományos eljárást alkalmazó hulladék-újrahasznosító vagy -újrafelhasználó létesítmény 
megvalósításához szükséges beruházási költség különbsége számolható el.

 (5) A  támogathatóság feltétele, hogy a  beruházás hiányában a  beruházás eredményeként újrafeldolgozott vagy 
újrahasznált anyagok ártalmatlanításra kerülnének vagy kevésbé környezetbarát módon kerülnének hasznosításra.

 (6) Nem nyújtható támogatás
a) az újrafeldolgozástól eltérő hulladékhasznosítási tevékenységekre,
b) a kedvezményezett saját hulladékának újrafeldolgozását és újrahasználatát szolgáló beruházásokra.

 (7) A támogatás közvetetten sem mentesítheti a szennyezőt az európai uniós környezetvédelmi felelősségi szabályok 
alapján viselendő terhek és a normál üzletvitel körébe tartozó költségek viselése alól.

 (8) A beruházás nem eredményezheti az újrafeldolgozandó anyagok iránti kereslet emelkedését a gyűjtési tevékenység 
növelése nélkül.
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27. Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

57. § (1) Az  energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) az  Atr. 25.  § (1)  bekezdése szerinti támogatott területeken energetikai célú infrastruktúra 
létrehozásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez nyújtható.

 (2) A  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és a  támogatott infrastruktúra működési 
eredménye közötti különbséget.

 (3) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

 (4) A támogatás keretében a beruházás költsége számolható el.
 (5) Az  energetikai célú infrastruktúrának a  belső energiapiaci szabályozással összhangban lévő teljes körű tarifa- és 

hozzáférési szabályozás hatálya alá kell tartoznia.
 (6) Nem nyújtható támogatás villamosenergia- és gáztározó projektekhez, valamint kőolaj-infrastruktúrához 

kapcsolódó beruházáshoz.

28. A környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás

58. § (1) A 19–27. alcím szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás 
(ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) esetén a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatási intenzitás a 42. § (2) bekezdése szerint növelhető.
 (3) A támogatás keretében környezetvédelmi tanulmány költsége számolható el.
 (4) A  2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv által kötelezően előírt energiaauditon felül végrehajtott 

energiaaudit kivételével nem nyújtható támogatás nagyvállalkozás részére a  2012/27/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdése szerinti energiaaudithoz.

29. A szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás

59. § (1) A  szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában 
a továbbiakban: támogatás) az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

 (2) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetés-mentes és 
a technológiasemlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján köteles dönteni.

 (3) A támogatás keretében
a) a szükséges aktív és passzív szélessávú infrastruktúra kiépítésének beruházási költsége,
b) a szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó mélyépítési munkák beruházási költsége,
c) a szélessávú alaphálózat kiépítésének beruházási költsége és
d) a nagy sebességű újgenerációs hozzáférési hálózat kiépítésének beruházási költsége
számolható el.

 (4) Ha a  támogatást a  (2)  bekezdésben foglaltaknak megfelelő kiválasztási eljárás alapján ítélik oda, a  projekthez 
kapcsolódó támogatás maximális összege a  (3)  bekezdésben meghatározott elszámolható költségek 
figyelembevételétől függetlenül is meghatározható.

60. § (1) A  támogatás szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az  esetben nyújtható, ha a  beruházás olyan területre 
irányul, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra, így különösen szélessávú alaphálózat, újgenerációs hozzáférési 
hálózat és ahol a  piaci szereplő – egy ebből a  célból meghirdetett nyilvános konzultáció keretében – nyilatkozik, 
hogy a támogatási intézkedés tervezetének közzétételétől számított három éven belül piaci feltételek mellett nem 
tervez a támogatott infrastruktúrával azonos kategóriájú infrastruktúrát kiépíteni.

 (2) Alépítmény építéséhez abban az  esetben nyújtható támogatás, ha az  alépítmény több kábelhálózatnak és 
különböző hálózati topológiáknak is helyet biztosít.
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61. § (1) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetés-mentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív 
és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához.

 (2) A  hálózat üzemeltetője a  nagykereskedelmi hozzáférést az  újgenerációs elérési hálózat esetén fizikai átengedés 
révén köteles biztosítani.

 (3) A  hálózat üzemeltetője a  nagykereskedelmi hozzáférést legalább hét éven keresztül köteles biztosítani. 
Az alépítményekhez és a tartóoszlopokhoz való hozzáférés joga időben nem korlátozható.

 (4) A  nagykereskedelmi hozzáférés díját a  hálózat üzemeltetője a  nemzeti szabályozó hatóság árazási elvei és 
Magyarország vagy az  Európai Unió összehasonlítható, versenyképesebb területeinek referenciaértékei alapján, 
a hálózat üzemeltetője által kapott támogatás figyelembe vételével határozza meg.

62. §  A  10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó projekt esetén a  támogatást nyújtó a  kedvezményezett 
indokolatlan mértékű profitszerzésének megakadályozása érdekében ellenőrzési és visszafizetési mechanizmust 
alkalmaz.

30. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

63. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 
támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

 (2) A  támogatás – a  nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – 
a következőkhöz nyújtható:
a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi teret –, 

koncertterem, filmszínház
b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez 

kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,
c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája, így különösen népi hagyományok, kézművesség,
d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a  kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és 

támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új 
technológiák alkalmazását is ezen célokra,

f ) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

64. § (1) Beruházási támogatás esetén a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költség és a  beruházás 
megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget, az  infrastruktúra üzemeltetője ugyanakkor 
– a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult észszerű nyereséget szerezni.

 (2) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

 (3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:
a) az  infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és 

fejlesztésének költsége, ha az  infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban 
kulturális célra használják,

b) a  kulturális örökség megszerzésének költsége, így különösen a  lízingdíj, a  kapcsolódó illetékek vagy 
a kulturális örökség áthelyezésének költsége,

c) a  tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának 
költsége, így különösen a  megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a  speciális eszközök, 
anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a  dokumentációs, kutatási, digitalizálási és 
publikációs költsége,
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d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége, így különösen 
a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek 
javításával kapcsolatos, valamint a  prezentációk, programok és látogatók tekintetében a  kulturális 
sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költsége,

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége, 
így különösen a  kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a  projekt eredményeként közvetlenül 
felmerülő költsége.

65. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési 
veszteséget.

 (2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.
 (3) A  működésből származó veszteség és észszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján 

kell meghatározni.
 (4) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározottak teljesítése – a  (3)  bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus 

alkalmazásával utólag is biztosítható.
 (5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a  kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez, így különösen 
a  kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez kapcsolódó, 
a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének 
és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége, 
így különösen az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége,

c) a  közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének 
javítását szolgáló költség, így különösen a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű 
személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség,

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,
db) a  kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és 

felszerelési költség,
dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,
dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,
de) az  eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e  költséget nem fedezte beruházási 

támogatás,
df ) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem 

alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,
dg) a marketing költsége,
dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,
f ) a  külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, 

közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

66. §  A  kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén 
a  támogatás összege a  64.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint a  65.  § (1)–(4)  bekezdésében meghatározott 
módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható akként, hogy a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 80%-át.

67. § (1) A 63. (2) bekezdés f ) pontja szerinti támogatás esetén:
a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át vagy
b) a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és a  projektből származó bevételek 

jelenértékének különbségét azzal, hogy a  bevételeket az  elszámolható költségekből előzetesen vagy 
visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 233. szám 39877

 (2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében
a) a szerző díjazása, így különösen szerzői joggal kapcsolatos költség,
b) a fordító díjazása,
c) a szerkesztő díjazása,
d) az egyéb szerkesztési költség, így különösen korrektúrázás, javítás, lektorálás,
e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és
f ) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége számolható el.

31. A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás

68. § (1) A  sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, 

bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,
b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez
nyújtható.

 (2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, 
működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetésmentes 
módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

 (3) A  támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a  felhasználók számára átlátható 
és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést biztosítani. A  beruházási költséget legalább 30%-ban 
finanszírozó vállalkozás a  támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e  feltételeket 
nyilvánossá teszik.

 (4) A  támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos 
használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak 
vagy csapatnak kell használnia.

 (5) Ha a  támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a  hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási 
feltételeket nyilvánossá kell tenni.

69. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési 
eredmény közötti különbséget.

 (2) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

 (3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.
 (4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.
 (5) A  (3)  bekezdésben meghatározottak teljesítése – a  (4)  bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus 

alkalmazásával utólag is biztosítható.
 (6) Az  egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a  támogatás összege  

az  (1)–(5)  bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy 
a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

70. § (1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható el.
 (2) A  működési támogatás keretében a  sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő 

működési költség, így különösen az igénybe vett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi, 
az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség számolható el.

 (3) Működési támogatás esetén az  értékcsökkenés és a  finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak 
el, amilyen mértékben az  értékcsökkenés, finanszírozás vagy az  értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi 
eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.
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32. Helyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás

71. § (1) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) helyi infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra 
helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.

 (2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a regionális beruházási támogatás kivételével – nem 
nyújtható támogatás a  651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikkei alapján. Nem nyújtható támogatás repülőtéri 
infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.

 (3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes 
alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért felszámított vagy eladása során 
meghatározott ár a szokásos piaci ár.

 (4) Az  infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és 
megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

72. § (1) A  támogatás keretében a  beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége 
számolható el.

 (2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
 (3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

33. A személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés

73. § (1) A  személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés akkor nyújtható, ha a  közszolgáltatási szerződés megfelel 
a Személyszállítási törvény 25. §-ában és az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében foglalt 
rendelkezéseknek.

 (2) A  szolgáltató kiválasztásának összhangban kell állnia a  Személyszállítási törvény 23.  §-ában és az  1370/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltakkal.

 (3) A szolgáltató ellentételezésének összhangban kell állnia a Személyszállítási törvény 30. §-ában és az 1370/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében és mellékletében foglaltakkal.

 (4) A  pályázati dokumentumoknak és a  közszolgáltatási szerződéseknek tartalmazniuk kell, hogy a  személyszállítási 
közszolgáltatás végzésébe milyen mértékben vonható be alvállalkozó, figyelemmel arra, hogy a  személyszállítási 
közszolgáltatás igazgatásával és ellátásával megbízott belső szolgáltató a  személyszállítási közszolgáltatás több, 
mint 50%-át köteles maga nyújtani.

 (5) Az a közszolgáltatási szerződés, amely egyidejűleg rendelkezik a személyszállítási közszolgáltatás megtervezéséről, 
felépítéséről és működtetéséről, teljes közreműködői bevonást engedhet a  személyszállítási közszolgáltatások 
működtetésére.

 (6) A  támogatásból beszerzett tárgyi eszköz rendeltetésében az  amortizációs időszak végéig változás nem történhet, 
használatából bármely szervezetnek az  európai uniós állami támogatási szabályokkal összeegyeztethetetlen 
gazdasági előnye nem származhat.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

75. §  Az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 13. sora, 14. sora és 15. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és 

akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 
717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190., 2014.6.28., 45. o.),
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b) 13–15. sora, 20. sor 1. pontja, 22. sor a)–c) és e)–i) pontja, 28. sora, 29. sora, 30. sora, 32. sora, 33. sora, 35. sora, 
36. sora, 40. sora, 41. sora és 57–59. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének 
a  csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

c) 13–15. sora és 30. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági 
ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 
1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),

d) 20. sor 1.  pontja, 22. sor a)–c) és e)–i)  pontja, 28. sora, 29.sora, 32-35. sora és 40. sora az  Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak 
a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet  
(HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 17–19., 21–23., 25., 26., 28., 29., 31., 32., 36–39., 
40., 41., 45., 47., 48., 49., 52., 53. és 55–56. cikke,

e) 22. sor c) pontja és 34. sora a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és 
az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

76. §  Hatályát veszti a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
1. melléklet a …./2017. (…..) NGM rendelethez

A B C D E F G H I J K L M N O

1.
Áht. 

Azonosít
ó

Címnév Alcímnév Jogcímcsoport név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete

2.

3.

4. 197117

Az előirányzat 
a) találmányok, növényfajták, használati minták oltalmának 
külföldön történő megszerzésére, fenntartására és megújítása 
költségeinek biztosítására,
b) a magyar szellemi termékek hasznosításának elősegítésére, a 
külföldön értékesített magyar áruk utánzásának megakadályozására 
szolgáló kiadások költségeinek fedezetére 
szolgál.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal. - egyösszegű kifizetéssel -

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata. 

- - -

5.

6. 25067 Függő kár kifizetés

7. 25078 Járadék kifizetés

8. 59206 Tőkésítésre kifizetés

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 2018. évi fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatterve

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Ágazati célelőirányzatok

Magyar találmányok külföldi bejelentése

Kárrendezési célelőirányzat

-

Az előirányzat a kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás 1991. 
július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek 
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, a gépjármű-
szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett 
baleseti kártérítési járadékról szóló 12/1998. (III. 27.)  PM rendelet 
és az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében 
elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 
33/2010. (VI. 11.) OGY határozat  alapján fedezetet nyújt 
a) a kötelező gépjármű felelősség biztosítás 1991. július 1-je előtti 
rendszeréből származó állami kötelezettségekre;
b) a gépjármű szavatossági károk alapján az 1971. január 1. napja 
előtti rendszer alapján kifizetett kártérítésekre;
c) azon személyek kártérítési igényének megtérítésére, akiknek a 
2006. augusztus 20-i budapesti tűzijátékkal összefüggésben 
alkotmányos alapjoga vagy személyhez fűződő joga sérelmet 
szenvedett;
d) Magyarország területén ideiglenesen tartózkodott szovjet 
katonák által szolgálati kötelességük teljesítése közben okozott 
károk megtérítésére.

- -  Kincstár -- -

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

természetes személy
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10. 281956

Az előirányzat célja a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer 
működtetése érdekében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara  
támogatása. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a 
felhasználással kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi 
tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

1.Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2.Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül  - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata. 

- - -

11. 359417

Az előirányzat a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi 
XXXIV. törvény 35. § (4) bekezdésében foglaltakra nyújt fedezetet 
és felhasználható a felelős játékszervezés részletes szabályairól 
szóló  329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet végrehajtására. Az 
előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban 
az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári 
díjakra.

gazdasági társaság, civil szervezet, köztestület, költségvetési szerv, helyi önkormányzat

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. §-a alapján - támogatói okirattal.

előleg biztosítható

előirányzat-átcsoportosítással, 
egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítményarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata.

- - -

12. 368339

Az előirányzat célja a Kincstár informatikai rendszereinek 
fejlesztéséhez szükséges forrás biztosítása. Az előirányzat 
fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NGM-t 
terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

Kincstár - előirányzat-átcsoportosítással - - - - -

13. 340473

Az előirányzat az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző 
egységgel rendelkező pénztárgépek beszerzéséhez nyújtandó 
támogatás fedezetére szolgál a nyugtaadási kötelezettség 
pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett 
adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról 
szóló 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet szerint. Az előirányzat 
fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NGM-t 
terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó

Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérlem útján, melynek módját a nyugtaadási 
kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. 
január 1-jétől kötelezett adózónak az online 
pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról 
szóló 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet 
tartalmazza.

- egyösszegű kifizetéssel - - Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal - -

- -

1. Magyarországon hullámtérben, nyílt ártérben, az árvízzel kapcsolatos belvíz által veszélyeztetett területen vagy 
mentesített ártérben lakóingatlan tulajdonnal rendelkező természetes személy, 
a) aki 2016. december 31-ig a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap kezelőjével szerződést kötött, 
b) aki az a) pont szerinti szerződés alapján befizetést teljesít,
c) akinek a tulajdonában lévő lakóingatlanban víztöbblet következtében kára keletkezett,
d) akinek a szerződéses jogviszonya a kár bekövetkezését megelőzően legalább 30 napja fennállt,
e) aki a káresemény bekövetkezését megelőzően 6 hónapnál rövidebb ideig teljesített rendszeres befizetést a kártalanítás 
50%-ára jogosult,
f) aki a káreseményt - illetve vészhelyzettel egyidejűleg bekövetkező káresemény esetén a vészhelyzet elmúltát - követő 
15 napon belül a káreseményt írásban bejelenti (Vészhelyzet esetén a bejelentési határidő azon a napon kezdődik, amikor 
a káresemény helyszíne biztonságosan és hatóságilag engedélyezett módon megközelíthetővé vált.).
2. Nem jogosult kártalanításra az 1. pontban foglalt személy,
a) ha a szerződése megszűnik, mivel
aa) a szerződést 30 napos felmondási idővel, a szerződést írásban felmondja,
ab) a befizetés esedékességétől számított 60. napig a hátralékos díjat  nem fizette meg és halasztást nem kapott,
ac)  súlyosan szerződésszegő magatartást tanúsít. 
b) ha késedelmes kárbejelentés esetén az időmúlás következtében nem igazolható a kára.

- - egyösszegű kifizetéssel - - Kincstár

Felelős játékszervezési tevékenység támogatása

Kincstár informatikai stratégiájának 
végrehajtása

Pénztárgépek cseréjének és átalakításának 
támogatása

9. 359817 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok

A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 
2016. évi megszüntetésével az ár- és árvízből eredő belvízkárok 
megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönző előirányzat, 
amelybe a Magyarország hullámtérben, nyílt ártérben, az árvízzel 
kapcsolatos belvíz által veszélyeztetett területen vagy mentesített 
ártérben lakóingatlan tulajdonnal rendelkező természetes 
személyek szerződés alapján befizetést teljesíthetnek, ezáltal 
jogosulttá válnak a káresemények utáni kártalanításra. 
Az előirányzat terhére a kártalanítás mértéke legfeljebb 15 millió 
forint lehet. A kezelő szerv a bejelentést követő 30 napon belül 
felméri a károkat és további 15 napon belül a megállapított 
kártalanítási összeget ezen előirányzatról teljesíti. Amennyiben a 
kárkifizetés megalapozásához a szokásos és általánosan alkalmazott 
eljáráshoz képest további eljárás és ezzel járó dokumentáció 
szükséges, úgy a kártalanítási összeg megállapítása és ennek 
kifizetése az utolsó irat beérkezését követő 15 napon belül történik 
az előirányzat terhére.

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti 
rendszer működtetéséhez
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14. 360006

Az előirányzat a bankkártya-elfogadó terminálok beszerzésével, 
telepítésével, valamint a legalább 24 hónap fenntartási időszakra 
jutó üzemeltetésével összefüggő költségekhez nyújt forrást a 
bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott 
támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendeletben foglalt 
feltételek szerint. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a 
felhasználással kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi 
tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

gazdasági társaság

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján - támogatói okirattal, a 
bankkártya-elfogadó terminálok számának 
növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. 
(XII. 6.) NGM rendeletben foglaltak figyelembe 
vételével.

előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel -

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata.

Kincstár - -

15. 360328

Az előirányzat az Automata Felügyeleti Egység beszerzésével, 
telepítésével valamint üzemeltetésével összefüggő költségekhez  
nyújt forrást az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül 
végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata 
Felügyeleti Egységgel történő beszerzéséhez nyújtandó 
támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendeletben foglalt 
feltételek szerint. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a 
felhasználással kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi 
tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

gazdasági társaság

Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérelem újtán támogatói okirattal, az élelmiszer-
értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző 
automataberendezések üzemeltetői számára az 
Automata Felügyeleti Egységgel beszerzéséhez 
nyújtandó támogatásról szóló20/2017. (VII. 31.) 
NGM rendeletben foglaltak figyelembe vételével.

előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel -

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata, 
b) pénzügyi intézmény által vállalt 
garancia.

Kincstár - -

16.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján  -  támogatási szerződéssel 
vagy támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A. §-a alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható -

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

Visszterhes polgári jogi szerződés alapján. - - -

18. 258312

Az előirányzatra befolyó, a területfejlesztéssel és 
fejlesztéspolitikával összefüggő feladatokat szolgáló előirányzatok 
terhére előző években megítélt és visszavont támogatások 
visszatérüléséből származó bevételek a Területfejlesztéssel 
összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzatra meghatározott 
célokra használható fel, továbbá az előző években a visszatérítendő 
támogatásként nyújtott, központi bevételekhez kapcsolódó, 
területfejlesztési támogatásokból származó bevétel a központi 
költségvetést illeti meg.

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat, központi költségvetés - - egyösszegű kifizetéssel - - - - -

19. 294824 Az előirányzat a Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti 
kezelésű előirányzatra meghatározott célokra használható fel. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat, központi költségvetés - - egyösszegű kifizetéssel - - - - -

Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének 
támogatása

17. 346706 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

Az előirányzat fedezetet biztosíthat
a) a területfejlesztési intézményrendszeri feladatokra
aa) a területi önkormányzatok,
ab) a térségi fejlesztési tanácsok részére  a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott 
feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeikhez és egyes szakmai 
projektjeik végrehajtásához;
b) területfejlesztési szakmai háttérfeladatokra
ba) a Nemzeti Programokkal kapcsolatos feladatok ellátásához és 
fejlesztéséhez. 
bb) az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs 
Rendszer működéséhez és szakmai feladatai ellátásához,
c) a Kincstár területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének 
finanszírozásához, 
d) egyéb területfejlesztéshez, fejlesztéspolitikához kapcsolódó 
feladatok ellátásához és kapcsolódó projektekhez.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

Kezelőszemélyzet nélküli autómaták 
bekötésének támogatása

igénybe vehető -

Területfejlesztési feladatok

Decentralizált területfejlesztési programok

Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával 
összefüggő feladatok

helyi önkormányzat, gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, Balaton Fejlesztési Tanács, Tokaj  Borvidék Fejlesztési 
Tanács, költségvetési szerv, természetes személy, civil szervezet

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

-
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21.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, társasház, 
lakásszövetkezet, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, ügyvéd, végrehajtási iroda, egyéni közjegyző, 
közjegyzői iroda, egyéni szabadalmi ügyvivő, szabadalmi ügyvivő iroda

Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  támogatási 
szerződéssel vagy támogatói okirattal.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2.  Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. § szerinti támogatói okirattal.

visszterhes polgári jogi szerződés alapján - - -

20. 359684 Pest megyei fejlesztések

22. 347995 Gazdasági Zöldítési Rendszer - igénybe vehető -

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv

előleg biztosítható -

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék, 
f) a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési 
okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 
28.) Korm. rendelet 84. § (6) bekezdés 
a) pontja szerinti törzskönyvi 
bejegyzés.

Az előirányzat fedezetet biztosíthat
a) a kibocsátás-csökkentést és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés, valamint demonstrációs 
projektek finanszírozására,
b) a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés 
fejlesztésére és energiahatékonyság növelésére,
c) az alacsony kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési 
eszközökre történő átállás ösztönzésére,
d) a Zöld Klíma Alap részére tett nemzeti felajánlás 50%-ának 
teljesítésére,
e) az elektromos töltőinfrastruktúra-telepítés megvalósítási 
helyszíneit feltüntető adatbázis és térkép elkészítésére és 
működtetésére;
f)   az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó fizetési, 
elszámolási és kontrollrendszer kiépítésére és működtetésére;
g) az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó működési 
költségekre;
h) az elektromobolitáshoz,energiahatékonysághoz kapcsolódó 
marketing és promóciós tevékenység kiadásaira;
i) az elektromobolitáshoz,energiahatékonysághoz kapcsolódó 
tanulmányok, tervek, koncepciók kidolgozásának a 
finanszírozására;
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is.

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

-

Az előirányzat fedezetet biztosíthat:
1. Pest megye területén megvalósuló alábbi fejlesztésekhez:
a) közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló, a  vállalkozások 
működési feltételeit és környezetét javító fejlesztésekhez:
aa) mikro, kis-és középvállalkozások telephely feltételeinek 
javításához,
ab) üzleti infrastukturális fejlesztések támogatásához, kiemelten 
ipari parkok, iparterületek, logisztikai és technológiai parkok 
fejlesztéséhez,
ac) barnamezős területek újrahasznosításához,
ad) vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzéséhez,
ae) ipari kapacitások és technológiák fejlesztéséhez,
af) befektetés-ösztönző tevékenység támogatásához,
b) turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztéséhez, 
ba) turisztikai látványosságok, vonzerőkhöz,
bc) szálláshely kapacitás fejlesztéséhez,
c) Pest megyei lemaradó térségek komplex fejlesztéséhez,
d) munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfejlesztés, kiemelten 
önkormányzati tulajdonú belterületi utak, kerékpárutak, 
fejlesztéséhez,
e) önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek 
javítása, fejlesztése, kiemelten önkormányzati tulajdonú 
intézmények energetikai megújításához,
ea)gyermekellátás feltételeinek javításához, önkormányzati 
ingatlanban működő nevelési, oktatási intézmények - kiemelten 
óvodák és általános iskolák - infrastukturális fejlesztéséhez, 
eb) önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátás 
intézményeinek fejlesztéséhez,
f) kormányhatározat alapján, Pest megye területén működő 
egészségügyi szakellátást nyújtó intézmények fejlesztéséhez,
g) települések infrastrukturális ellátottságának javítása, 
fejlesztéséhez,
ga) felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek fejlesztéséhez, 
élővízek és környezetük revitalizációjához.
2. Az előirányzat felhasználásához kapcsolódó Kincstár és Pest 
Megye Önkormányzata által végzett feladatokhoz.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

1. pont tekintetében Pest megye területén működő helyi önkormányzat, költségvetési szerv, Pest megye területén 
telephellyel rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület
2. pont tekintetében Kincstár és Pest Megye Önkormányzata.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

támogatási szerződésben előírt 
határidő

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

- igénybe vehető

Belgazdasági feladatok
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23. 348239

Az előirányzat az Európai Bizottság NER300 programjaiban 
közvetlenül támogatást nyert hazai projekt megvalósítására nyújt 
fedezetet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

gazdasági társaság - - egyösszegű kifizetéssel - - - - -

24. 338151

Az előirányzat fedezetet biztosít a Teljesítésigazolási Szakértői 
Szerv működésének és feladatellátásának a támogatására. Az 
előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban 
az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári 
díjakra.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, köztestület

1.Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2.Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata. 

- - -

25. 257256

Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatoknak a 
védelmi felkészítési és a gazdaság mozgósítási feladatokkal 
kapcsolatos teendői finanszírozására szolgál - az Alaptörvényben 
meghatározott különleges jogrend esetén - az ágazatok 
működőképességének, a lakosság ellátásának, a Magyar Honvédség, 
a rendvédelmi szervek és a szövetséges fegyveres erők 
szükségleteinek kielégítése céljából. Az előirányzat terhére a 
különleges jogrend során felmerülő igények kielégítéséhez 
szükséges, a Kormány által meghatározott hadiipari kapacitások 
biztosításához és fenntartásához - a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben és a 
nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai 
végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. 
rendeletben meghatározott feltételek szerint - nyújtható támogatás. 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

gazdasági társaság

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül 
-  támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata. 

- - -

26. 281234

Az előirányzat támogatást biztosít aa Magyar Szabványügyi 
Testület nemzetközi feladatainak ellátásához és a szabványok 
magyar nyelvre történő fordítási költségeinek fedezetére. Az 
előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban 
az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári 
díjakra.

Magyar Szabványügyi Testület

1.Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérelm útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2.Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata.

- - -

27. 329828

Az előirányzat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyes 
közfeladatainak költségvetési támogatására szolgál. Az előirányzat 
fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NGM-t 
terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, köztestület

1.Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérelm útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2.Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérelem útján - támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata.

- - -MKIK támogatása

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési 
támogatása

Az ágazat védelmi felkészítésének állami 
feladatai a honvédelmi törvény alapján

Nemzetközi szabványosítási feladatok

NER300 projekt megvalósítása
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-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) bankgarancia,
c) óvadék,
d) biztosítók által vállalt garancia vagy 
készfizető kezesség.

- igénybe vehető28. 349562 Nagyvállalati beruházási támogatások -

Az előirányzat célja a nagyvállalkozások, továbbá a beruházás 
hatására a nagyvállalati méretkategóriát elérő kis- és 
középvállalkozások minimum 100 millió forint elszámolható 
összköltségű 
a) induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló 
beruházásainak,
b) az a) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházásainak,
c) az a) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó 
beruházásainak
a támogatása.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

1. Magyarországon a támogatási kérelem benyújtásakor vagy a támogatott projekt hatására, annak fizikai befejezésének 
üzleti évében átlagosan legalább 150 főt foglalkoztató (a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a 651/2014/EU 
bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá 
kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző vagy a 
projekt fizikai befejezése üzleti évének 12 havi átlagállományát  is figyelembe kell venni) nagyvállalkozások, továbbá 
azon kis- és középvállalkozások, amelyek a támogatott projekt hatására, annak fizikai befejezésének üzleti évében elérik a 
nagyvállalati méretkategóriát. 
a) a fejlesztendő tevékenység a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ág (TEÁOR 10-33) vagy építőipari 
(TEÁOR 41-43) ág körébe sorolt ágazat valamelyikébe esik,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel 
vagy fiókteleppel, 
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 
(365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszak  nem számít bele,
d) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele 
meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
e) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti 
mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
f) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését 
megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
g) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, 
telephelyén,  fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését 
követő 60 napon belül, azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló és  az újonnan felvételre 
kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő  kapcsolódó vállalkozásának,  
partnervállalkozásának vagy  a támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának 
többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye. Az újonnan 
létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít,
h) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban 
legalább a projekt befejezését követő 5 évig fenntartja,
i) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő - illetve amennyiben az f) pontban foglaltak 
teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás 
is -  vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő vagy ha az magasabb, a támogatást 
igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi 
létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményt, illetve a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt  fenntartja, azzal, hogy a 
kölcsönzött munkaerő csökkentésére abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező 
nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére is,
j) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás 
megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja, 
k) támogatás ösztönző hatásokkal bír.

2. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b)  benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a 
tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 
munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 2 naptári éven belül véglegesen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem 
benyújtásakor folyamatban van,
d) a h) pont hatálya alá tartozó vállalkozások kivételével, benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított 
foglalkoztatotti létszáma eléri a 12 ezer főt,
e) kutatási infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódik,
f) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a 
bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény 
üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, 
illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
g) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal 
összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési 
kötelezettségének nem tett eleget,
h) benyújtójában a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több 
állami szerv irányítja, kivéve az alábbi szak- és alágazati kódú fejlesztendő tevékenységek esetén: 
10.11. Húsfeldolgozás, - tartósítás, 10.13. Hús-, baromfihús készítmény gyártása, 10.89. M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása, 
15.11.  Bőr, szörme kikészítése, 16.21. Falemezgyártás, 16.22. Parkettagyártás, 16.23. Épületasztalos-ipari termék 
gyártása, 19.20. Kőolaj-feldolgozás, 20.1. Vegyi alapanyag gyártása, 23.6 Beton-, gipsz, cementtermék gyártása, 25.11 
Fémszerkezet gyártása, 29.10.  Közúti gépjármű gyártása, 29.31. Járművillamossági-, elektronikai készülékek gyártása, 
29.32. Közúti jármű alkatrészeinek gyártása,
i) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből 
való kizárás hatálya áll fenn.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan
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1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható -

Bizotsíték lehet:
a) A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata.
b) zálogjog,
c) garancia,
d) kezesség, 
e) óvadék, 
f) a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési 
okmányok kiaádsáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 
28.) Kom. rendelet 84. § (6) bekezdé 
a) pontja szerinti törzskönyvi 
bejegyezés.

visszterhes polgári jogi szerződés alapján

31.

-

-
egyösszegű kifizetéssel vagy 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan

-

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

-29. 359728 Jedlik Terv

Az előirányzat fedezetet biztosít
a) az elektromos meghajtású gépjármű megvásárlásának 
támogatására,
b) töltőinfrastruktúra kiépítésére,
c) az E-Mobi Nonprofit Kft. elektromobilitási tevékenységével 
összefüggő működési költségeire, 
d) az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó működési 
költségekre,
e) az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó fizetési, 
elszámolási és kontrollrendszer kiépítésére és működtetésére,
f) az elektromobilitáshoz, energiahatékonysághoz kapcsolódó 
tamulmányok, tervek, koncepciók kidolgozásának a 
finanszírozására,
g) az elektromobilitáshoz, energiahatékonysághoz kapcsolódó 
marketing és promóciós tevékenység kiadásaira.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület, költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, társasház, lakásszövetkezet, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, ügyvéd, végrehajtói iroda, egyéni 
közjegyző, közjegyzői iroda, egyéni szabadalmi ügyvivő, szabadalmi ügyvivő iroda

30. 342573

igénybe vehető

Irinyi terv végrehajtása

-

A pénzügyi intézmény a támogató 
megbízásából a kezességi díjtámogatás 
Ávr. 98. §  szerinti összegével 
megterhelheti a kedvezményezettnek a 
pénzügyi intézménynél vezetett 
számláját.

- -

Az előirányzat célja, hogy a Kormány kezességvállalási díjakhoz 
nyújtandó költségvetési támogatásról szóló egyedi határozatában 
meghatározott támogatási mértékek figyelembevételével forrást 
biztosítson
a) a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében 
résztvevő, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és a támogatóval 
szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi intézmény által 2013. 
június 15-től kibocsátott forgóeszköz-, beruházási-, illetve európai 
uniós támogatás önerő- és előfinanszírozására, vállalkozások 
részére nyújtott új hitelekhez és forgóeszköz-, beruházási-, illetve 
európai uniós támogatás önerő- és előfinanszírozására, 
vállalkozások részére nyújtott hitel kiváltására irányuló új 
hitelszerződéshez vagy szerződésmódosításhoz (ide nem értve a 
Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióit), a Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. mint kezességvállaló intézmény által vállalt 
kezességi díjhoz kapcsolódó kezességi díjtámogatásra,
b) a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében 
résztvevő pénzügyi intézmény által 2013. június 15-től - a 
Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói és az a) pont szerinti 
ügyletek kivételével - az egyéb ügyletkörbe tartozó, vállalkozások 
részére nyújtott új hitelekhez a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által 
vállalt kezességi díjakhoz kapcsolódó kezességi díjtámogatásra,
c) a 2013. június 15-től vállalkozások részére kibocsátott új 
bankgarancia-szerződésből, és termelési célú eszközbeszerzéshez 
kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá legfeljebb 
egyéves futamidejű faktoringszerződésből eredő 
kötelezettségekhez, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt 
készfizető kezességekhez kapcsolódó kezességi díjtámogatásra
[az a)-c) pont szerinti jogcímek e sor alkalmazásában együtt: 
kezességi díjtámogatás], amely nem biztosítható az állami 
viszontgarancia nélküli kezességi ügyletekhez és a piaci kezességi 
díjon vállalt kezességi ügyletekhez és nem vehető igénybe 
kamathoz.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

A kezességi díjtámogatás kedvezményezettje a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási szolgáltatását 
igénybe vevő vállalkozás lehet, amelynek a támogatási igény benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és meg 
nem fizetett köztartozása és adósként vagy adóstársként nem áll a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. 
évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt.

A kezességi díjtámogatás rendszerének 
működtetésében résztvevő pénzügyi intézmény a 
kezességi díjtámogatásra való jogosultság fennállása 
esetén a kedvezményezettől a kezességi díjnak csak 
a kezességi díjtámogatással csökkentett részét szedi 
be, a különbözetet a támogató a kezességi 
díjtámogatás rendszerének működtetésében 
résztvevő pénzügyi intézménynek az általa a 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére megküldött 
beszámoló alapján fizeti meg. 
A kezességi díjtámogatás a támogatói okirat 
kiállítása és a Kormány honlapján, a 
kedvezményezett nevére, székhelyére és az 
elméleti maximális támogatás összegére vonatkozó 
adattartalommal, havonkénti bontásban való 
közzététele alapján - amely a támogatói okirat 
kedvezményezettel való közlésének minősül -, a 
kezességvállalási szerződés hatályba-lépésének 
napjától illeti meg a kedvezményezettet.

A kezességvállalási szerződés megszűnése - az Ávr. 
96. §-ában meghatározott esetek kivételével - a 
kezességvállalási szerződés lejáratának vagy 
megszűnésének időpontjáig esedékes, már kifizetett 
vagy a kezességvállalási szerződés megszűnéséig 
járó, még kifizetendő kezességi díjtámogatást nem 
érinti. 

Ha a tőkére vállalt kezesség mértéke nem éri el a 
Kormány kezességvállalási díjakhoz nyújtandó 
költségvetési támogatásról szóló egyedi 
határozatában meghatározott mértéket, a kezességi 
díjtámogatás mértékét arányosan csökkentve kell 
megállapítani.

Intézményi kezességi díjtámogatások
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igénybe vehető -32. 359662 Irinyi Terv iparstratégiai 
támogatásai

Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként 
meghatározott ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és 
beruházásainak támogatása, amelyek hozzájárulnak a kiemelt 
feldolgozóipari ágazatok növekedéséhez.

1. A támogatandó tevékenység az alábbi TEÁOR '08 körébe 
tartozik:
a) élelmiszeripar: C10., C11., C12., G46.3., I56., M75. 
b) egészséggazdaság: A01.28., C21., C26.6., C32.5., G46.46., 
M72.11., Q86., Q87. 
c) járműipar: C22.11., C22.19.,C27.11., C27.20., C30.1.-C30.4., 
C30.9. 
d) védelmi ipar: C25.4., C30.4., C32.99. 
e) zöld gazdaság: A01.11., A02.10., A02.20., C10.41., C16.10., 
C16.29., C19.10., C19.20., C20.11.-C20.17., C20.20., C20.30., 
C20.41., C20.42., C20.51.-C20.53., C20.59., C20.60., C22.21.-
C22.23., C22.29., C25.61., C25.62., D35.11., D35.30., E37.00., 
E38.11., E38.12., E38.21., E38.22., E38.3., E38.31., E38.32., 
E39.00., G46.12., G46.13., G46.18., G46.19., G46.69., G46.73., 
G46.74., G46.77., G46.90. 
f) IKT szektor, elektronika ipar: C26.1.-C26.4., C26.8., G46.51., 
G46.52., J58.2., J61.1.-J61.3., J61.9., J62.01.-J62.03., J62.09., 
J63.11., J63.12., S95.11., S95.12. 
g) speciális gépgyártás: C 26.51, C26.60, C28.1.-C28.4., C28.9., 
G46.61.-G46.64., G46.66., G46.69., M71.12., M72.19. 
h) az a)-g) pontban nem meghatározott TEÁOR tevékenység, abban 
az esetben, ha a támogatást igénylő igazolni tudja a projekt Irinyi 
Tervben meghatározott célokkal való összhangját.

2. Az előirányzat által maximum 400 millió forint, minimum 50 
millió forint összegű támogatás nyújtható, melyek a projekt 
összköltségének (ÁFA levonásra jogosultak esetén nettó 
összköltségének) legfeljebb 50%-a lehet. Induló vállalkozás esetén 
kizárólag a legkisebb támogatható mérettel rendelkező projekthez 
nyújtható támogatás.

3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók a 4. 
pontban foglaltak szerint: 
a) kapacitásbővítés, 
b) új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon, 
c) termékkínálat bővítése, 
d) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló 
beruházások, 
e) termékek piacra vitele, 
f) kutatási és fejlesztési tevékenység, 
g) az f) és h) ponthoz kapcsolódó iparjogvédelem, 
h) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 95-97. §-a szerinti innovációs partnerségi 
eljárás lebonyolításának a megvalósítása, 
i) az a)-e) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás, 
j) az a)-e) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó 
beruházás.

4. Az előirányzat terhére azon 3. pontban foglalt tevékenységek 
támogathatók, melyek eredménye az alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték,
c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő 
hasznosítása,
d) jelentős teljesítmény-növekedés,
e) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a 
teljesítmény csökkenne,
f) hatékonyabbá válik a termelésben az anyagáramlási folyamat,
g) a termékfejlesztés rendszerébe integrált ipari szolgáltatások 
kiépítésére és bővítésére irányulnak,
h) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és 
eljárások prototípusfejlesztése,
i) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és 
eljárások legalább hazai piacra vitele.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

1. Az F:32. mező 3. pont a)-g) és i) -j) alpontjában foglalt tevékenységek tekintetében a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: kkv. törvény) szerinti kis- és 
középvállalkozásoknak minősülő gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, amennyiben
a) fejlesztendő tevékenysége F:32. mező 1. pontjában meghatározott ágazat valamelyikébe esik,
b) létszáma - a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített 
módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a 
kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe véve - nem 
haladja meg a 249 főt,
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel 
vagy fiókteleppel,
d) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának - kivéve induló vállalkozásoknak - a támogatási igény 
benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes 
üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
e) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának - kivéve induló vállalkozásoknak - a támogatási igény 
benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes 
üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
f) a beruházás a támogatást igénylőnél - kivéve induló vállalkozásoknak - az átlagos éves nettó árbevétel növekedését 
eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
g) támogatást igénylő vállalja, hogy amennyiben a támogatott tevékenység beruházás, a támogatási szerződésben vállalt 
feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 3 évig fenntartja és a támogatott fejlesztéseket 
a megvalósítás helyszínén üzemelteti,
h) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 50%-át saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a támogatási 
tevékenység megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa,
i) támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatásokkal bír.

2. Az F:32. mező 3. pont h) alpontja szerinti tevékenység esetén olyan gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, európai 
részvénytársaság, valamint európai szövetkezet is támogatható, amelyik megfelel az 1. pont a), c)-f) és h)-i) alpontjában 
foglaltaknak.
3. Nem nyújtható támogatás az 1. és 2. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény: 
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul, 
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a 
tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 
munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 2 naptári éven belül véglegesen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem 
benyújtásakor folyamatban van, 
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatás odaítélésének 
időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást kérelmező az igényjogosultja, vagy az igény a beruházás 
érdekében jött létre, továbbá kivéve, ha az ingatlant a helyi önkormányzat javára bejegyzett vételi jog vagy visszavásárlási 
jog terheli, ha azok gyakorlására a helyi önkormányzat csak azzal a feltétellel jogosult, ha a beruházás meghiúsult,
e) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a 
bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény 
üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, 
illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja, 
f) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal 
összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, 
g) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből 
való kizárás hatálya áll fenn.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító 
által vállalt garancia, 
c) pénzügyi inétzmény vagy biztosító 
által vállalt készfizető kezesség,
d) óvadék.

-
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1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján - támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

33. 368417 --Beszállítói-fejlesztési 
Program

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító 
által vállalt garancia,
c) pénzügyi intézmény vagy biztosító 
által vállalt készfizető kezesség,
d) óvadék.

- igénybe vehető

1. Az előirányzat célja a Beszállítói Fejlesztési Program keretében 
meghatározott ágazatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása. 
Támogatás az integrátor nagyvállalatnak (a továbbiakban ezen 
előirányzat esetén: nagyvállalat) és hozzá a program keretében 
együttműködési megállapodással kapcsolódó mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak nyújtható. 
Támogatás akkor nyújtható, amennyiben egy nagyvállalat legalább 
öt mikro-, kis- és középvállalkozással köt együttműködési 
megállapodást és így legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozás 
igényel támogatást. Egy nagyvállalat és a hozzá kapcsolódó mikro-, 
kis- és középvállalkozások által együttesen megvalósítandó 
fejlesztéseket ezen előirányzat keretében összefoglalóan projektnek 
minősül, amely az egyes mikro-, kis- és középvállalkozások és a 
nagyvállalatok által megvalósítandó részprojektekből áll össze. 
Amennyiben egy nagyvállalat már legalább öt mikro-, kis-és 
középvállalkozással támogatási kérelmet benyújtott, akkor a 
kérelem benyújtását követően az adott nagyvállalathoz kapcsolódó 
további beszállító(k) csatlakozhat(nak) a projekthez, annélkül, hogy 
a nagyvállalatnak újra kérelmet kellene benyújtania.
A támogatandó tevékenység az alábbi területek valamelyikéhez 
kapcsolódik:
– járműipar,
– elektronikai, digitális technológia,
– kötöttpályás járműgyártás,
– buszgyártás,
– orvostechnológia,
– védelmi ipar.

2. Az előirányzat terhére egy kedvezményezett részére legalább 20 
millió forint, legfeljebb 200 millió forint összegű támogatás 
nyújtható, amely az adott részprojekt összköltségének legfeljebb 
100%-a lehet. A támogatás mértéke minden kedvezményezett 
esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra 
és rögzítésre.

3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók a 4-
5. pontban foglaltak szerint:
a) kapacitásbővítés,
b) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és 
szerszámok beszerzése,
c) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
d) termékkínálat bővítése, 
e) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló 
beruházások,
f) menedzsment folyamatok optimalizálása,
g) humán erőforrás fejlesztése, képzés, továbbképzés, tanácsadás 
formájában,
h) minősítés megszerzésére irányuló szervezetfejlesztés,
i) kutatási és fejlesztési tevékenység,
j) iparjogvédelem,
k) az a)- e) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
l) az a)-e) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó 
beruházás.

4. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység által megvalósuló 
részprojektek a beszállítói képességek javítását kell, hogy 
szolgálják az alábbiak közül legalább egy területen:
– minősített beszállítói státusz elérése,
– innovációs és gyártástechnológiai kapacitáshiány oldása (a 
beszállítók felkészítése arra, hogy a tesztelési, gyártástechnológiai 
és minőségbiztosítási rendszereik technológiai fejlesztése optimális 
módon történjen),
– a beszállító munkaerő-állományának felkészítése egyrészt a 
beszállítói státuszból adódó feladatokra, valamint általában az 
érintett iparágban felmerülő új kihívásokra.

5. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység eredménye az 
alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték,
c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő 
hasznosítása,
d) jelentős teljesítmény-növekedés,
e) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a 
teljesítmény csökkenne,
f) hatékonyabbá válik a termelésben az anyagáramlási folyamata,
g) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és 
eljárások prototípusfejlesztése,
h) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és 
eljárások legalább hazai piacra vitele,
i) szervezeti illetve menedzsment folyamatok optimalizálása,
j) hatékonyság növelése a vállalkozás valamely termelési vagy 
működési folyamatában, 
k) a vállalkozás az Ipar 4.0 fejlettségi szintjét javítja.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

I. Mikro-, kis- és középvállalkozások
1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kkv. törvény szerinti mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak minősülő vállalkozások, amennyiben
a) fejlesztendő tevékenységük F:33. mező 1. pontjában meghatározott területek valamelyikébe tartozik,
b) a mikro-, kis-és középvállalkozás együttműködési megállapodással kapcsolódik nagyvállalathoz, amely integrátorként a 
program keretében együttműködik a mikro-, kis-és középvállalkozásokkal;
c) a támogatás ösztönző hatásokkal bír.

2. Nem nyújtható támogatás az 1. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a 
tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás 
igénylésének időpontját megelőző két éven belül
ca) ismételten,
cb) a korábbival azonos és
cc) ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt
sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem 
benyújtásakor folyamatban van,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a 
bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény 
üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, 
illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
e) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal 
összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési 
kötelezettségének nem tett eleget,
f) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből 
való kizárás hatálya áll fenn,
g) benyújtója és a nagyvállalat között a kkv. törvényben meghatározott kapcsolódó- vagy partnervállalkozási kapcsolat áll 
fenn.
II.Nagyvállalat
1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, legalább 250 főt foglalkoztató 
nagyvállalkozások , amennyiben:
a) fejlesztendő tevékenységük F:33. mező 1. pontjában meghatározott területek valamelyikébe tartozik,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 
(365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
c) a támogatást igénylő rendelkezik működő beszállító fejlesztési programmal és értékelő rendszerrel,
d) a támogatás ösztönző hatásokkal bír.

2. A védelmi ipar területén működő, 100%-ban állami tulajdonban álló vállalkozások esetében az  e pontban 
meghatározott feltételek közül a foglalkoztatotti létszámkorlátot nem kell alkalmazni.

3. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a 
tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás 
igénylésének időpontját megelőző két éven belül
ca) ismételten,
cb) a korábbival azonos és
cc) ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt
sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem 
benyújtásakor folyamatban van,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a 
bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény 
üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, 
illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
e) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal 
összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési 
kötelezettségének nem tett eleget,
f) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből 
való kizárás hatálya áll fenn.
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1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható -

Biztosíték lehet: 
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) bankgarancia, 
c) óvadék,
d) biztosítók által vállalt garancia vagy 
készfizető kezesség.

Visszterhes polgári jogi jogviszony alapján - - -

-

Biztosíték lehet a kedvezményezett 
valamennyi - jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető - 
fizetési számlájára vonatkozó, a 
támogató javára szóló beszedési 
megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata.

-

1. A kkv. törvény szerinti mikro- kis és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési 
intézmény.
2. Támogatás nyújtható, amennyiben:
a) a fejlesztendő tevékenység a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ágak (TEÁOR 10-33) körébe sorolt 
ágazatok valamelyikébe esik,
b) a támogatást igénylő vállalkozás Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy 
fiókteleppel, 
c) 1. pontban foglalt nagyvállalat vagy felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézmény az F:35-ben foglalt célokat 
közösen, konzorciumban valósítják meg a kis- és középvállalkozással és e konzorciumban legfeljebb két kis- és 
középvállalkozásnak nem minsülő konzorciumi tag (nagyvállalat, felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézmény) 
van,
d) a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan 
szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött 
munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlag állományát is figyelembe kell venni,
e) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 
(365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
f) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele 
meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
g) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti 
mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
h) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését 
megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
i) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, 
telephelyén,  fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését 
követő 60 napon belül, azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló és  az újonnan felvételre 
kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő  kapcsolódó vállalkozásának,  
partnervállalkozásának vagy  a támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának 
többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye. Az újonnan 
létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít,
j) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban 
legalább a projekt befejezését követő 3 évig fenntartja,
k) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő - illetve amennyiben a g) pontban foglaltak 
teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás 
is -  vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő vagy ha az magasabb, a támogatást 
igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi 
létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményét, illetve a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt  fenntartja, azzal, hogy a 
kölcsönzött munkaerő csökkentésére abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező 
nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére is,
l) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 50%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás 
megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja, 
m) támogatás ösztönző hatásokkal bír.
3. Nem nyújtható támogatás az 1. pontban foglaltak részére, ha a támogatási igény:
a) olyan beruházás megvalósításához kapcsolódik, amelyekhez a támogatást igénylő jogosult a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatás igénylésére,
b) olyan beruházás megvalósítására irányul, amely azonos célra már más magyar költségvetési, vagy Európai Uniós 
forrásból támogatást nyert,
c) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
d) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a 
tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
e) a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 
munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 2 naptári éven belül véglegesen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem 
benyújtásakor folyamatban van,
f) kutatási infrastuktúra kiépítéséhez kapcsolódik,
g) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a 
bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény 
üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, 
illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
h) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal 
összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési 
kötelezettségének nem tett eleget,
i) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből 
való kizárás hatálya áll fenn.

Ipar 4.0. program

1. Az előirányzat célja  a magyar ipar versenyképességének 
erősítése az  Ipar 4.0. technológiák alkalmazásával, a vállalati 
folyamatok teljes körére kiterjedően. Az előirányzatból nyújtandó 
támogatás által mintagyárak - ezen belül mintalaborok, 
mintaalkalmazások -, demonstrációs programok,  logisztikai 
folyamatoknak az automatizálása, nagyvállalati Ipar 4.0. 
kapacitásbővítések, felhő alapú szolgáltatások, ipari digitalizációs 
start-up ökoszisztémás fejlesztések, Ipar 4.0. akkreditált 
inkubátorok valósulhatnak meg. A mintaprogramok végrehajtása 
során előnyt élveznek a kis- és középvállalkozások.

2. Az 1. pontban foglalt célok megvalósulása érdekében a 
támogatás mértékének meghatározásánál az alábbi szempontok 
érvényesülhetnek: 
a) Legalább 20,0 millió forint, legfeljebb 500,0 millió forint 
összegű támogatás nyújtható, amely adott projekt összköltségének 
legfeljebb 50%-a lehet. 
b) Konzorcium esetében a támogatási intenzitás konzorciumi 
tagonként sem haladhatja meg az 50%-os mértéket. 
c) A G:35. mező 2. pont c) alpontja szerinti esetben a nagyvállalat 
vagy felsőoktatási, közoktatási, köznevelési intézmény a projekt 
elszámolható összköltségének 20%-ára jogosult.
d) A támogatás mértéke, intenzitása minden kedvezményezett 
esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra.

3. Az 1. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében a 
támogatható tevékenység:
a) eszközbeszerzés,
b) meglévő eszköz átalakítása, továbbfejlesztése,
c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló 
beruházás,
d) immateriális javak beszerzése,
e) külföldi rendezvényeken való részvétel,
f) demonstrációs képzések szervezése.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján - támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható 

előirányzat-átcsoportosítással, 
egyösszegű kifizetéssel, 

részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

igénybe vehető -

-

1.Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként 
meghatározott járműiparon belül a kötöttpályás járműgyártás 
fejlesztésének megvalósítása. Az előirányzat terhére a Millenniumi 
földalatti és Fogaskerekű
a) prototípusának tervezése, 
b) prototípusainak gyártásának elindítása 
kerül finanszírozásra.
2.  A finanszírozandó tevékenységek az alábbi TEÁOR '08 körébe 
tartoznak: C32.20, M72.19.
3. Az előirányzat az alábbi 1. pontban foglalt tevékenységekkel 
kapcsolatos kiadásokra biztosít forrást a 4. pontban foglaltak 
szerint:
a) kapacitásbővítés,
b) kutatási és fejlesztési tevékenység, 
c) a b) alponthoz kapcsolódó iparjogvédelem, 
d) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 95-97. § szerinti innovációs partnerségi eljárás 
lebonyolításának a megvalósítása.
4. Az előirányzat azon 1. pontban foglalt tevékenységekkel 
kapcsolatos kiadásokra biztosít forrást, melyek eredménye az 
alábbiak legalább egyike: 
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása, 
b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték, 
c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő 
hasznosítása, 
d) jelentős teljesítmény-növekedés, 
e) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és 
eljárások prototípusfejlesztése. 
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

a) A F:34. mező 1. pont a) pontjában olyan költségvetési szerv, gazdasági társaság, amely rendelkezik olyan tapasztalattal, 
ami alkalmassá teszi a millennium földalatti jármű prototípus terveinek elkészítésére. 
b) A F:34. mező  1. pont b) pontjában az a) pontban kiválasztott költségvetési szerv vagy gazdasági társaság által javasolt 
magyarországi székhellyel/telephellyel/fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, amely képes legyártani az F:34. 
mezőnek  megfelelő jármű prototípusokat. 

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

- -Kötöttpályás járműgyártás 
fejlesztése34. 367906

36842835.
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37.

38. 270689

Az előirányzat a kártérítési polgári peres és peren kívüli 
eljárásokkal, kártérítési ügyekre vonatkozó jogi tevékenységgel 
összefüggő költségek finanszírozására szolgál. Az előirányzat 
fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NGM-t 
terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület, helyi önkormányzat - -

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

- - - - -

nemzetközi szervezet - -

gazdasági társaság, szakszervezet, civil szervezet

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata.

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal 
összefüggő feladatok

Az előirányzat a miniszter és az irányítása alá tartozó intézmények 
nemzetközi szervezetekben betöltött tagságához kapcsolódó 
tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségeinek finanszírozásául, 
továbbá egyes nemzetközi szervezetekben való  tagdíjfizetési 
kötelezettségek, nemzetközi szervezetekben, szakmai 
rendezvényeken való részvétel támogatására szolgál.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

39. 244190

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

előirányzat-átcsoportosítással, 
egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet: 
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) 200 millió forintot meghaladó 
támogatás estén pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által vállalt garancia, 
c) 200 millió forintot meghaladó 
támogatás estén pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által vállalt kezesség, 
d) óvadék.

- igénybe vehető -

- - - -

36. 372728
Az építőipari ágazat technológiai 
korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére 
irányuló támogatás

1. Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatással az 
építőipari kis – és középvállalkozások technológiai fejlesztéseinek, 
gépbeszerzéseinek finanszírozása, mely által a vállalkozások 
hatékonysága, termelékenységét javul.

Egy kis- és középvállalkozás által megvalósítandó fejlesztés ezen 
előirányzat keretében összefoglalóan projektnek minősül. A 
támogatandó tevékenység az alábbi területek valamelyikéhez 
kapcsolódik:
- építőipar TEÁOR szám szerint: 41.10- 43.99 közötti, valamint a 
71.11  tevékenység.

2. Az előirányzat terhére egy kedvezményezett részére legalább 50 
millió forint  összegű támogatás nyújtható.
A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a 
támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a 
támogatási kategóriák függvényében.

3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók a 4-
5. pontban foglaltak szerint:
a) kapacitásbővítés,
b) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és 
szerszámok beszerzése,
c) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
d) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló 
beruházások,
e) információs technológia-fejlesztés,
f) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és 
kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási 
know-how beszerzések;
g) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, 
érvényesítésének és védelmének költsége;
h) immateriális javak beszerzése,
i) az a), d) és f) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági 
beruházás
j) az a), d) és f) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia 
használatát célzó beruházás.

4. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység által megvalósuló 
projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának 
javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a 
gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.

5. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység eredménye az 
alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős teljesítmény-növekedés,
c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a 
teljesítmény csökkenne,
d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és 
eljárások legalább hazai piacra vitele.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kkv. törvény szerinti kis- és 
középvállalkozások,  amennyiben
a) 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek,
b) alkalmazotti létszámuk 20 és 250 fő között van,
c) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig 
fenntartja,
d) a támogatás ösztönző hatásokkal bír.

2. Nem nyújtható támogatás az 1. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a 
tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás 
igénylésének időpontját megelőző két éven belül
ca) ismételten,
cb) a korábbival azonos és
cc) ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság 
megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a 
bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény 
üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, 
illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
e) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal 
összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési 
kötelezettségének nem tett eleget,
f) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből 
való kizárás hatálya áll fenn.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható 
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1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül 
-  támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
4. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőig

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

visszterhes polgári jogi szerződés alapján - - -

41. 296880

Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó feladat 
ellátásához, szakmai program támogatásához használható fel, így 
különösen:
a) belgazdasági szakágazati feladatok, programok támogatásához;
b) nemzetgazdasági és szakmai programokkal összefüggő média 
megjelenések támogatásához;
c) gazdaságtervezéssel összefüggő feladatok finanszírozásához;
d) munkaerőpiaci és képzési szakágazati feladatok támogatására;
d) egyéb gazdaságpolitikai szakmai célok és feladatok 
finanszírozására.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet,szakszervezet, helyi önkormányzat, 
köztestület, költségvetési szerv

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül 
-  támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

 előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata. 

- igénybe vehető -

42. 269590 Az év közben előre nem látható kiadások fedezetére szolgál. fejezeti kezelésű előirányzat, költségvetési szerv előirányzat-átcsoportosítás alapján -
előirányzat-átcsoportosítással - 
időarányosan, 
teljesítésarányosan

- - - - -

43. 359495

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a) a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő 
elhelyezésével kapcsolatos beruházások, felújítások kiadásaira,
 b) a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő 
elhelyezéséhez szükséges további intézkedésekről szóló 
1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerinti 
nonprofit korlátolt felelősségű társaság működéséhez, 
feladatellátásához.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

gazdasági társaság

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül 
-  támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

- - -

44. 368584

Az előirányzat célja az államháztartás központi alrendszerébe 
tartozó költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok  
várható kiadási és bevételi pontosításához szükséges intézkedések 
finanszírozása. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a 
felhasználással kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi 
tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

költségvetési szerv
Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, 
kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.

-
előirányzat-átcsoportosítással - 
időarányosan, 
teljesítésarányosan

- - - - -

45.

46. 294702

Az előirányzat az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú 
Nonprofit Kft. működésének  és feladatellátásának támogatására 
nyújt fedezetet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a 
felhasználással kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi 
tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül 
-  támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2.   Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.

előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel -

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata. 

- - -

40. 367162
A 2007-2013. évek közötti operatív programok 
visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és 
kezelése

Az előirányzat fedezetet nyújt
a) visszatérítendő támogatásként az Irinyi Terv végrehajtásához 
szükséges egyes intézkedésekről szóló 1442/2016. (VIII. 17.) 
Korm. határozatban, a Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési 
feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) Korm. határozatban, a 
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésébe tartozó, egyes kiemelt 
gazdaságfejlesztési, iparpolitikai és versenyképességi célokat 
szolgáló tőkealapok létrehozásáról szóló 1599/2016. (XI. 8.) Korm. 
határozatban foglaltakra, 
b) a 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó 
pénzeszközei terhére hozott Kormány döntések végrehajtására,
c) a  hazai kis- és középvállalkozási szektor - elsősorban 
középvállalkozások - pénzügyi ismereteinek, önálló külső 
finanszírozási képességének növelésére, tőzsdei és nemzetközi 
piacokon történő jelenlétének erősítésére, valamint nemzetközi 
hálózatosodásuk elősegítésére az ún. ELITE program hazai 
implementálásával és felhasználásával,
d) a kis- és középvállalkozások tőzsdei bevezetésének a vissza nem 
térítendő támogatására,
e) a) -d) pontba nem tartozó egyéb városfejlesztést, kis- és 
középvállalkozás fejlesztést szolgáló célok finanszírozására,
f) az a)-e) pontban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó működési 
és működtetési költségekre.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

helyi önkormányzat, alapkezelő, gazdasági társaság

egyösszegű kifizetéssel, 
részeletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítményarányosan

- igénybe vehető -

Nemzetgazdasági programok

Az egykori Pénzügyminisztérium épületének 
rekonstrukciójával összefüggő beruházások 
támogatása

Költségvetési előrejelzések pontosságának 
javítása

Munkaerőpiaci és képzési feladatok

Országos Foglalkozatási Közhasznú Nonprofit 
Kft. támogatása

Fejezeti általános tartalék
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47. 359084

Az előirányzat  forrást biztosít a Szakképzési Centrumok által 
ellátott felnőttoktatás keretében megszervezett képzések kapcsán 
felmerült kiadásokhoz kiadásokhoz a szakképzési centrumok 
felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról szóló 
NGM rendelet alapján.

költségvetési szerv

A szakképzési centrumok felnőttoktatási 
tevékenységének normatív támogatásáról szóló 
NGM rendelet alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

- - - igénybe vehető -

49. 355284 Az előirányzat célja az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés támogatása. költségvetési szerv, gazdasági társaság

1.  Egyedi döntés alapján, pályázat útján -  
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal. előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozata.

- - -

50. 362028

Az előirányzat fedezetet biztosít:
a) a volt ferences rendház épületének többfunkciós fejlesztést 
biztosító, pályaorientációs központként és munkaképesség-vizsgáló 
állomásként, illetve tudományos kutató- és módszertanfejlesztő 
központként a Piarista Rend Magyar Tartománya fenntartásában 
működő, mentorszolgáltatást nyújtó és mentorképző munkaerő-
piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ előkészítő,  
átalakítási, rekonstrukciós, felújítási és beruházási munkálatok 
elvégzésére, 
b) az a) ponthoz kötődően a szomszédos régészeti épület felszíni 
rendezésére, a váci ferences templom külső rekonstukciójára,
c) a váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő 
központ berendezéseire, eszközbeszerzéseire, 
d) a váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő 
központ működéséhez, szakmai tevékenységének az ellátásához és 
ezzel összefüggésben a szakmai koncepicó elkészítéséhez és a 
részletes szakmai program kidolgozásához.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással 
kapcsolatban az NGM-t terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és 
kincstári díjakra.

egyház, egyházi jogi személy, civil szervezet, költségvetési szerv

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Ávr. 101/A. § szerinti támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozata.

- - -

51. 352139
Az előirányzat a Kvtv. 19. § (6) bekezdése alapján a Kormány 
engedélyével, az általános meghatározott célra, ütemezés szerint 
használható fel.

költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat - -
előirányzat-átcsoportosítással - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

- - - - -

52.

53. 334228
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból származó 
támogatások árfolyamveszteségeinek Kincstári Egységes Számla (a 
továbbiakban: KESZ) felé történő rendezése.

- - -

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

- - - - Kincstár

54. 334239

1. Az Európai Unió általi pénzügyi kizárásoknak, továbbá az 
intervenciós felvásárlásokhoz kapcsolódó járulékos költségek 
Európai Unió által nem térített részének a KESZ felé történő 
rendezése.
2. a korábbi évek átmeneti támogatási projektjeihez kapcsolódó 
visszafizetési kötelezettség rendezése.
3. az adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság 
általi végrehajtásához kapcsolódóan felmerült végrehajtási 
költségek azon részének finanszírozása, amelyek a végrehajtás 
során nem térültek meg.
4. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti hitelezői 
nyilvántartásba-vételi díj megelőlegezése és
5. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (1) 
bekezdése szerinti végrehajtási költség megelőlegezése.

- - -

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

- - - - Kincstár

55. -

48. 352240 Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos 
kiadások

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozata.

igénybe vehető

Az előirányzat célja:
a) a szakképzési rendszer átalakításával összefüggő kiadások,
b) Szakképzési Centrumokhoz kapcsolódó felújítás, fejlesztés, 
beruházás támogatása.

gazdasági társaság, költségvetési szerv, önkormányzat, központi kezelésű előirányzat, civil szervezet

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren 
kívül, kérelem útján -  támogatási szerződéssel vagy 
támogatói okirattal.
2. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - 
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. § szerinti támogatói okirattal.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással - 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

Európai uniós fejlesztési programok

Váci Fejlesztő Központ létrehozása és 
működtetése 

Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt 
oktatási tevékenység finanszírozása

Fejezeti stabilitási tartalék

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

Uniós programok árfolyam-különbözete

Egyéb, EU által nem térített kiadások

Munkavédelmi célú támogatások
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56.

60. 342906
INTERACT III. 
Interregionális 
Együttműködési Program

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében 
megvalósuló INTERACT III Interregionális Együttműködési 
Programban történő eredményes magyarországi részvételhez,  
b) az ITERACT III. Interregionális Együttműködési Program 
nemzeti hozzájárulásához,  
c) a kezelésével járó költségekhez.

irányító hatóság - -

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

- - - - -

igénybe vehető

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében
megvalósuló INTERREG EUROPE Interregionális 
Együttműködési
Programban történő eredményes magyarországi részvételhez, 
nemzeti hozzájáruláshoz, 
b) az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési 
Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek 
ba) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a 
projektrész teljes költségvetésének 15,0%-át, nem központi 
költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a 
projektrész teljes költségvetésének 10,0%-át meg nem haladó hazai 
társfinanszírozásához, 
bb) hazai kedvezményezett projektjéhez nyújtott európai uniós 
hozzájárulás 30,0%-át meg nem haladó megelőlegezéséhez, 
c) a tagállami helytállási kötelezettségből adódó visszafizetések 
teljesítéséhez, 
d) az előirányzat kezelésével és működtetésével járó költségekhez.

Helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító 
hatóság, európai területi társulás. A hazai társfinanszírozás esetén az INTERREG EUROPE Interregionális 
Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy az 
a kedvezményezett részesülhet költségvetési támogatásban, aki rendelkezik devizaszámlával és vállalja, hogy ha 
szabálytalanság esetén az uniós hozzájárulás visszafizetendő részét a vezető kedvezményezett részére határidőre nem 
fizeti vissza, ezen összeget a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza. Megelőlegezés tekintetében az 
INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek 
hazai kedvezményezettje, azzal, hogy nem központi költségvetési szerv vagy nem megyei önkormányzat akkor részesülhet 
megelőlegezésben, ha a projektrész elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja az 550 ezer eurót.

1. Hazai társfinanszírozás esetén külön pályáztatás 
nélkül az INTERREG EUROPE Interregionális 
Együttműködési Program keretében meghirdetett 
pályázatokon nyertes projektek hazai 
kedvezményezettjeivel kötött támogatási szerződés 
alapján. 
2. Megelőlegezés esetén az INTERREG EUROPE 
Interregionális Együttműködési Program keretében 
meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai 
kedvezményezettjeivel a programszintű támogatási 
döntést követően benyújtott támogatási kérelem 
alapján - az uniós támogatási szerződés 
hatálybalépését követően - megkötött támogatási 
szerződés alapján.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

59. 342895

Megelőlegezés esetén az utolsó 
uniós hozzájárulás-részlet 
kifizetésének a hazai 
kedvezményezett számláján 
történt jóváírását követő 30 
napon belül.

Biztosíték lehet: 
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata, 
b) jelzálogjog, 
c) hitelintézet által nyújtott garancia.

- -

INTERREG EUROPE 
Interregionális 
Együttműködési Program

Megelőlegezés esetén az utolsó 
uniós hozzájárulás-részlet 
kifizetésének a hazai 
kedvezményezett számláján 
történt jóváírását követő 30 
napon belül.

Biztosíték lehet: 
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata, 
b) jelzálogjog, 
c) hitelintézet által nyújtott garancia.

- -

igénybe vehető

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében
megvalósuló Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális 
együttműködési programban történő eredményes magyarországi 
részvételhez, nemzeti hozzájáruláshoz, 
b) az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális 
együttműködési program keretében meghirdetett pályázatokon 
nyertes projektek 
ba) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a 
projektrész teljes költségvetésének 15,0%-át, nem központi 
költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a 
projektrész teljes költségvetésének 10,0%-át meg nem haladó hazai 
társfinanszírozásához, 
bb) hazai kedvezményezett projektjéhez nyújtott európai uniós 
hozzájárulás 30,0%-át meg nem haladó megelőlegezéséhez, 
c) a tagállami helytállási kötelezettségből adódó visszafizetések 
teljesítéséhez, 
d) az előirányzat kezelésével és működtetésével járó költségekhez.

Helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító 
hatóság, európai területi társulás. A hazai társfinanszírozás esetén az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális 
együttműködési program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy az 
a kedvezményezett részesülhet költségvetési támogatásban, aki rendelkezik devizaszámlával és vállalja, hogy ha 
szabálytalanság esetén az uniós hozzájárulás visszafizetendő részét a vezető kedvezményezett részére határidőre nem 
fizeti vissza, ezen összeget a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza. Megelőlegezés tekintetében az 
Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes 
projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy nem központi költségvetési szerv vagy nem megyei önkormányzat akkor 
részesülhet megelőlegezésben, ha a projektrész elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja az 550 ezer eurót.

1. Hazai társfinanszírozás esetén külön pályáztatás 
nélkül az Interreg CENTRAL EUROPE 
transznacionális együttműködési program keretében 
meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai 
kedvezményezettjeivel kötött támogatási szerződés 
alapján. 
2. Megelőlegezés esetén az Interreg CENTRAL 
EUROPE transznacionális együttműködési program 
keretében meghirdetett pályázatokon nyertes 
projektek hazai kedvezményezettjeivel a 
programszintű támogatási döntést követően 
benyújtott támogatási kérelem alapján - az uniós 
támogatási szerződés hatálybalépését követően - 
megkötött támogatási szerződés alapján.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

58. 342884

Biztosíték lehet: 
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata, 
b) jelzálogjog, 
c) hitelintézet által nyújtott garancia.

- - igénybe vehető

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében
megvalósuló Duna Transznacionális Programban
történő eredményes magyarországi részvételhez, nemzeti 
hozzájáruláshoz,
b) a Duna Transznacionális Program keretében
meghirdetett pályázatokon nyertes projektek 
ba) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a
projektrész teljes költségvetésének 15,0%-át, nem központi 
költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a 
projektrész
teljes költségvetésének 10,0%-át meg nem haladó hazai
társfinanszírozásához, 
bb) hazai kedvezményezett projektjéhez nyújtott európai uniós
hozzájárulás 30,0%-át meg nem haladó megelőlegezéséhez, 
c) a tagállami helytállási kötelezettségből adódó visszafizetések
teljesítéséhez, 
d) az előirányzat kezelésével és működtetésével járó költségekhez.

Helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító 
hatóság, európai területi társulás. A hazai társfinanszírozás esetén a Duna Transznacionális Program keretében 
meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy az a kedvezményezett részesülhet 
költségvetési támogatásban, aki rendelkezik devizaszámlával és vállalja, hogy ha szabálytalanság esetén az uniós 
hozzájárulás visszafizetendő részét a vezető kedvezményezett részére határidőre nem fizeti vissza, ezen összeget a 
hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza. Megelőlegezés tekintetében a Duna Transznacionális 
Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy nem központi 
költségvetési szerv vagy nem megyei önkormányzat akkor részesülhet megelőlegezésben, ha a projektrész elszámolható 
összköltsége eléri vagy meghaladja az 550 ezer eurót.

1. Hazai társfinanszírozás esetén külön pályáztatás 
nélkül a Duna Transznacionális Program keretében 
meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai 
kedvezményezettjeivel támogatási szerződés 
alapján. 
2. Megelőlegezés esetén a Duna Transznacionális 
Program keretében meghirdetett pályázatokon 
nyertes projektek hazai kedvezményezettjeivel a 
programszintű támogatási döntést követően 
benyújtott támogatási kérelem alapján - az uniós 
támogatási szerződés hatálybalépését követően - 
megkötött támogatási szerződés alapján.

előleg biztosítható

Megelőlegezés esetén az 
utolsó uniós hozzájárulás-
részlet kifizetésének a hazai 
kedvezményezett számláján 
történt jóváírását követő 30 
napon belül. Irányító hatóság, 
az audit és igazoló hatósági 
feladatokat ellátó költségvetési 
szerv részére biztosított 
visszatérítendő támogatás 
esetén az uniós forrás az 
irányító hatóság, az audit és 
igazoló hatósági feladatokat 
ellátó költségvetési szerv 
számláján történő jóváírást 
követő 30 napon belül. 
Egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

57. 342873 Duna Transznacionális 
Program 

 Interreg CENTRAL 
EUROPE transznacionális 
együttműködési program

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
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"A" kategória "B" kategória "C" kategória
0-1 000 000 5 000                      4 000                             3 000                           

1 000 001 - 2 000 000 6 500                      5 200                             3 900                           
2 000 001 - 3 000 000 8 000                      6 400                             4 800                           
3 000 001 - 4 000 000 9 500                      7 600                             5 700                           
4 000 001- 5 000 000 11 000                    8 800                             6 600                           
5 000 001 - 6 000 000 12 500                    10 000                           7 500                           
6 000 001 - 7 000 000 14 000                    11 200                           8 400                           
7 000 001- 8 000 000 15 500                    12 400                           9 300                           
8 000 001 - 9 000 000 17 000                    13 600                           10 200                         

9 000 001 - 10 000 000 18 500                    14 800                           11 100                         
10 000 001 - 11 000 000 20 000                    16 000                           12 000                         
11 000 001- 12 000 000 21 500                    17 200                           12 900                         
12 000 001 - 13 000 000 23 000                    18 400                           13 800                         
13 000 001 - 14 000 000 24 500                    19 600                           14 700                         
14 000 001 - 15 000 000 26 000                    20 800                           15 600                         

 2. melléklet a …/2017. (…) NGM rendelethez

Az Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok előirányzatból kártalanításra jogosult személyek fizetendő éves 
díja

A lakóingatlan (lakás céljára szolgáló 
felépítmény) szerződésben meghatározott 

értéke (Ft)

A lakóingatlan helye szerinti település veszélyeztetettségi besorolása és a 
fizetendő éves díj (Ft)

2. melléklet az 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
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A nemzetgazdasági miniszter 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013.  évi LXXXVII.  törvény 10.  §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.  törvény 28. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1. és 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény 28.  § (2)  bekezdés b) és d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. és 6. alcím, valamint a  2.  melléklet tekintetében a  felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény 28.  § (2)  bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény 28.  § (2)  bekezdés b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 20.  § 
(4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont ds)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 9. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont di)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 10. alcím tekintetében a  munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 284.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében az  ágazati párbeszéd bizottságokról és a  középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 
2009. évi LXXIV. törvény 29. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 17. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 58.  § 
(8)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog 
reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017.  évi 
CLXXIX.  törvény 41.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14. és 29. alcím tekintetében a  mérésügyről szóló 1991.  évi XLV.  törvény 15.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 15. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1. és 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím tekintetében a  mérésügyről szóló 1991.  évi XLV.  törvény 15.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 17. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény 170.  § (3)  bekezdés 3.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 18., 19. és 23. alcím tekintetében a  termékek piacfelügyeletéről szóló 2012.  évi LXXXVIII.  törvény 30.  § (2)  bekezdés 
a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 20. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 21. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV.  törvény 15. § (4) bekezdésében és az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 22. alcím tekintetében a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog 
reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017.  évi 
CLXXIX.  törvény 41.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 24. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény 170.  § (3)  bekezdés 5.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 25. alcím tekintetében a  termékek piacfelügyeletéről szóló 2012.  évi LXXXVIII.  törvény 30.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 26. alcím tekintetében a  nemzeti akkreditálásról szóló 2015.  évi CXXIV.  törvény 14.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1. és 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 27. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1. és 10.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 28. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény 170.  § (3)  bekezdés 4.  pontjában, a  termékek 
piacfelügyeletéről szóló 2012.  évi LXXXVIII.  törvény 30.  § (1a)  bekezdésében, továbbá a  kereskedelemről szóló 2005.  évi 
CLXIV. törvény 12. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 30. alcím tekintetében a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007.  évi LXXV.  törvény 228.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 31. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (2) bekezdés 
e) pontjában, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 438. § e) pontjában és a befektetési vállalkozásokról és 
az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § 
(2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

I. FEJEZET 
ÁLLAMHÁZTARTÁSI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

1. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló  
69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló 69/2013. (XII. 29.) 
NGM rendelet 8–9. §-a.
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II. FEJEZET 
FELNŐTTKÉPZÉSI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

2. A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést 
folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló  
56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet módosítása

2. § (1) A  felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 
mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a  felnőttképzést folytató intézmények 
ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet (a  továbbiakban: 
56/2013. NGM rendelet) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  díjat a  kérelmezőnek a  kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-00000000 
számú számlájára az  eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy – a  technikai feltételek megléte 
esetén – az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni az elektronikus 
ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint. A  fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell 
tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.”

 (2) Az 56/2013. NGM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) A  díj az  eljárást lefolytató szerv bevétele. A  díjak nyilvántartására és elszámolására az  államháztartás 
számviteléről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A  díj 2.  § (1)  bekezdése szerint megállapított mértékébe beszámít az  igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 
miniszteri rendelet szerinti szakértői díj.”

 (3) Hatályát veszti az 56/2013. NGM rendelet
a) 2. § (4) és (6) bekezdése,
b) 3. §-a,
c) 6. § nyitó szövegrészében az „és jogorvoslati díjak” szövegrész.

3. A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság 
tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet 
módosítása

3. § (1) A  felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a  Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, 
feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban: 58/2013. 
NGM rendelet) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Fktv. 14.  § (2)  bekezdésében előírt külső értékelés során az  értékelést végző azt vizsgálja, hogy 
a  felnőttképzést folytató intézmény a  minőségbiztosítási rendszerében foglaltaknak megfelelően végzi-e 
a tevékenységét. A külső értékelésről az értékelést végző aláírt véleményt ad át az intézménynek.”

 (2) Az 58/2013. NGM rendelet 3. alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„3. A külső értékelésről szóló vizsgálat, valamint az előzetes minősítés és a külső értékelés díja”

 (3) Az 58/2013. NGM rendelet a 11. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„4. Záró rendelkezések”

 (4) Az 58/2013. NGM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 5. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 10. § 

(2) bekezdésében az „FSZB” szövegrész helyébe az „NSZFH” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében az „FSZB-hez” szövegrész helyébe az „NSZFH-hoz” szöveg,
c) 5. § (3) bekezdésében az „FSZB” szövegrészek helyébe az „NSZFH” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti az 58/2013. NGM rendelet
a) 1. § d) pontja,
b) 6–8. §-a,
c) 9/A. §-a,
d) 10. § (1a) bekezdése.
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4. A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről 
és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló  
59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosítása

4. § (1) A  felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, 
valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
59/2013. NGM rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[A bizottság a  szakmai programkövetelményre vonatkozó javaslatnak (a  továbbiakban: javaslat) az  Fktv. 18.  § 
(2) bekezdés szerinti nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételéről dönt, ha a javaslatban]
„k) a szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalma esetén 
indokolásra kerül a képzés e jogokkal történő megvalósításának szükségessége.”

 (2) Az 59/2013. NGM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „c)–d) és f )” szövegrész helyébe a „b)–f )” szöveg lép.

5. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes 
szabályairól szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet módosítása

5. § (1) A  felnőttképzési szakértői és a  felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól 
szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet (a  továbbiakban: 14/2014. NGM rendelet) 3.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti továbbképzést és vizsgát a  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
(a továbbiakban: NSZFH) szervezi.”

 (2) A 14/2014. NGM rendelet 4. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A szakértő továbbképzéséhez szükséges, húsz óra időtartamú továbbképzési programot a Mellékletben foglalt 
témakörök alapján az NSZFH állítja össze.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti továbbképzési programot úgy kell összeállítani, hogy az  tartalmazzon legalább nyolc, 
legfeljebb tíz óra időtartamú komplex szakértői gyakorlatot. A  továbbképzés a  továbbképzési program elméleti 
képzési részét érintő óraszámban távoktatási formában is megvalósítható.”

 (3) A 14/2014. NGM rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A hatóság a szakértői tevékenység folytatását legfeljebb öt év időtartamra megtiltja és ezzel egyidejűleg a szakértőt törli 
a nyilvántartásból, ha]
„a) a szakértő a tevékenysége végzésére vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban szereplő előírásokat 
ismételten megszegte,”

 (4) A 14/2014. NGM rendelet Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (5) A 14/2014. NGM rendelet

a) 4. § (4) bekezdésében az „A továbbképzést” szövegrész helyébe az „A továbbképzést csoportos képzési forma 
esetén” szöveg,

b) 4. § (5) bekezdésében az „a továbbképzés (1) bekezdésben meghatározott óraszámának legalább nyolcvan 
százalékán” szövegrész helyébe az  „a (2)  bekezdésben meghatározott óraszámú szakértői gyakorlaton” 
szöveg,

c) 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „hiteles másolatát” szövegrészek helyébe a „másolatát” szöveg,
d) 5.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az „okiratot vagy annak hiteles másolatát,” szövegrész helyébe az „okirat 

másolatát,” szöveg,
e) 9. § (2) bekezdésében a „határozatban rendeli el” szövegrész helyébe az „elrendeli” szöveg,
f ) 9. § (4) bekezdésében a „jogerőssé” szövegrész helyébe a „véglegessé” szöveg
lép.

 (6) Hatályát veszti a 14/2014. NGM rendelet 9. § (1) bekezdése.
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6. A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről 
és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló  
16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet módosítása

6. § (1) A  felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, 
valamint a  nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: 16/2014. NGM rendelet) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  kormányhivatal – a  javaslat benyújtását követő három napon belül – a  2.  § (1)–(5)  bekezdésében foglalt 
követelmények vizsgálatára felnőttképzési szakértőt kérhet fel.”

 (2) A 16/2014. NGM rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a  kormányhivatal a  4.  § (3)  bekezdése szerinti eljárás során megállapítja, hogy a  javaslat nem felel meg 
a 2. §-ban foglalt feltételeknek, a javaslat benyújtóját a megállapított hiányosságok tíz napon belül történő pótlására 
szólítja fel. Az eljárási határidőbe nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő.
(2) A kormányhivatal a javaslat nyilvántartásba vételéről dönt, ha az megfelel a 2. §-ban foglalt követelményeknek. 
A  kormányhivatal a  hiánypótlás nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a  javaslat nyilvántartásba vételét 
– az indok megjelölésével – elutasítja.”

 (3) A 16/2014. NGM rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (4) A 16/2014. NGM rendelet 6. § (2) bekezdésében az „(1) és (3)–(5)” szövegrész helyébe az „(1) és (3)” szöveg lép.
 (5) Hatályát veszti a 16/2014. NGM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés c) pontja,
b) 4. § (5) bekezdése,
c) 10/A. §-a.

III. FEJEZET 
FOGLALKOZTATÁSI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

7. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosítása

7. § (1) A  foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a  Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a  továbbiakban: 6/1996. MüM rendelet) 
18. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az egyedi kormánydöntésen alapuló kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani.”

 (2) A 6/1996. MüM rendelet 3. § (2) bekezdés f ) pontjában az „a minisztérium” szövegrész helyébe az „a miniszter által 
vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a 6/1996. MüM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében és 3. § (1) bekezdésében a „minden évben” szövegrész,
b) 9. § (3) bekezdése,
c) 9. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „(3) bekezdésben meghatározott” szövegrész,
d) 21/A. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „a létszámcsökkentéssel érintett telephelye (telephelyei) szerint 

illetékes járási hivatalhoz” szövegrész,
e) 27. § (6) bekezdése.

8. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

8. §  A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) 
NM  rendelet 1.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és 1.  § (2)  bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész 
helyébe a „Magyarország” szöveg lép.



39900 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 233. szám 

9. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

9. § (1) A  foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az  általuk okozott egészségkárosodások 
megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a  továbbiakban: 26/2000. EüM rendelet) 18.  § (1)  bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkáltató minden év január 10-éig a munkavédelmi hatóságnak bejelenti)
„a) a  3. számú melléklet 1., 2. és 3.  pontjának megfelelően a  rákkeltővel végzett tevékenységeket, a  tevékenység 
végzése során használt anyagokat, keveréket, illetve eljárást, valamint az exponált munkavállalók adatait,”

 (2) Hatályát veszti a 26/2000. EüM rendelet
a) 18. § (3) bekezdése,
b) „Hatósági ellenőrzés” című alcíme.

10. A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló  
2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosítása

10. § (1) A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet 
(a továbbiakban: 2/2004. FMM rendelet) 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Minisztérium a kollektív szerződés nyilvántartásba vétele során:)
„d) a  feleket a nyilvántartásba vételről – a nyilvántartási szám közlésével – írásbelinek nem minősülő elektronikus 
úton tájékoztatja.”

 (2) A 2/2004. FMM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „bejelenteni” szövegrész helyébe az „írásbelinek nem minősülő elektronikus úton 

bejelenteni” szöveg,
b) 1. § (3) bekezdésében a „be kell jelenteni” szövegrész helyébe az „írásbelinek nem minősülő elektronikus úton 

be kell jelenteni” szöveg,
c) 2. § (2) bekezdésében az „elektronikus úton” szövegrész helyébe az „írásbelinek nem minősülő elektronikus 

úton” szöveg,
d) 2/A.  §-ában az „elektronikusan tájékoztatja” szövegrész helyébe az „írásbelinek nem minősülő elektronikus 

úton tájékoztatja” szöveg,
e) 5.  §-ában a „tájékoztatja” szövegrész helyébe az „írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja” 

szöveg,
f ) 1.  melléklet 2.  pontjában az „alkalmazásával kötött” szövegrész helyébe az „alkalmazásával, illetve egyéb 

jogszabályi felhatalmazással rendelkező államigazgatási szerv által kötött” szöveg
lép.

11. Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről 
szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet módosítása

11. § (1) Az  ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a  középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009.  évi 
LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet (a továbbiakban: 22/2009. SZMM rendelet) 5. § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  ÁRMB határozata az  ÁPB-ben tag érdekképviseletek adatainak összehasonlítása alapján hozható meg, 
az  ÁRMB az  (1)–(3)  bekezdés alkalmazásával vizsgálja az  ügyfélnek nem minősülő érintett érdekképviseletek 
adatait is.”

 (2) A 22/2009. SZMM rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az ÁRMB az eljárása során vizsgálja
a) az ágazatba tartozó munkáltatók éves nettó árbevételét, szakágazati TEÁOR ’08 kódjával kapcsolatos adatait,
b) a kollektív szerződéses lefedettséggel kapcsolatos adatokat,
c) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók adatait,
d) költségvetési szervként működő szociális foglalkoztatókkal kapcsolatos adatokat,
e) az üzemi tanács választáson elért eredményekkel kapcsolatos adatokat.”
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 (3) A 22/2009. SZMM rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az adat tulajdonosának kérelmére az ÁRMB 30 napon belül írásban tájékoztatást ad arról, hogy kik és milyen 
célból kapják vagy kapták meg az adatokat.”

 (4) A 22/2009. SZMM rendelet
a) 4. § (3) bekezdésében a „nyomtatványon kell benyújtani” szövegrész helyébe a „nyomtatványon, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton kell benyújtani” szöveg,
b) 4. § (4) bekezdés e) pontjában a „nyilatkozatot,” szövegrész helyébe az „írásbeli nyilatkozatot,” szöveg,
c) 4. § (4) bekezdés f ) pontjában a „nyilatkozatát” szövegrész helyébe az „igazolást” szöveg,
d) 5.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint 8.  § (3)  bekezdésében az  „elektronikus úton” szövegrész helyébe 

az „írásbelinek nem minősülő elektronikus úton” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti a 22/2009. SZMM rendelet
a) 5. § (6) és (7) bekezdése,
b) 9. § (1) bekezdése.

12. Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 
2/2011. (I. 14.) NGM rendelet módosítása

12. §  Hatályát veszti az  álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a  nyilvántartásból való törlésről szóló 
2/2011. (I. 14.) NGM rendelet
a) 2. § (2) bekezdése,
b) 2. § (3) bekezdés 7. pontja.

13. A munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló  
31/2012. (X. 16.) NGM rendelet módosítása

13. §  A munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 31/2012. (X. 16.) NGM rendelet
a) 1.  § nyitó szövegrészében az  „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004.  évi CXL.  törvény (a  továbbiakban: Ket.) 94.  § (2)  bekezdés b)  pontja” szövegrész helyébe 
az „A  közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a  közigazgatási eljárásjog 
reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 2. § (2) bekezdés b) pontja” szöveg,

b) 1.  § a)  pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003.  évi XCII.  törvény 16.  § (4)  bekezdésében” szövegrész 
helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 3. pontjában” szöveg

lép.

IV. FEJEZET 
IPARI ÉS KERESKEDELMI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

14. A mérőedényként használt palackok forgalomba hozataláról szóló 8/1997. (III. 21.) IKIM rendelet 
módosítása

14. § (1) A  mérőedényként használt palackok forgalomba hozataláról szóló 8/1997. (III. 21.) IKIM rendelet (a  továbbiakban: 
8/1997. IKIM rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  palackok ellenőrzését végző hatóság az  eredmények kiértékelését a  2. számú mellékletben meghatározott 
vagy azzal egyenértékű módszerrel végzi.”

 (2) Hatályát veszti a 8/1997. IKIM rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése.
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15. A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet módosítása

15. §  Hatályát veszti a  mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 1. §-a.

16. A mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet 
módosítása

16. §  Hatályát veszti a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet
a) 5. § (2)–(4) bekezdése,
b) 6. és 7. §-a,
c) 8. § (2) bekezdése,
d) 9–11. §-a,
e) 13. § (2)–(4) bekezdése,
f ) „Egyedi mérőeszköz hitelesítése” című alcíme és „Ellenőrzés” című alcíme.

17. A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybaléptetéséről szóló  
8/2001. (III. 30.) GM rendelet módosítása

17. § (1) A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybaléptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet 
(a továbbiakban: 8/2001. GM rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya a villamos energiáról szóló törvény szerinti villamosművekre terjed ki.”

 (2) Hatályát veszti a 8/2001. GM rendelet 5. § a), c) és e) pontja.

18. A háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó 
energia-hatásfok követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet 
hatályon kívül helyezése

18. §  Hatályát veszti a  háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó 
energia-hatásfok követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet.

19. A fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről szóló  
55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet hatályon kívül helyezése

19. §  Hatályát veszti a  fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről szóló 55/2003. (IX. 4.) 
GKM rendelet.

20. A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes 
szabályairól szóló 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet módosítása

20. § (1) A  csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól szóló 
91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet (a  továbbiakban: 91/2006. GKM rendelet) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a  gyártó az  összesített megfelelőségi nyilatkozat nélkül vagy valótlan tartalmú összesített 
megfelelőségi nyilatkozattal hozza forgalomba a  csomagolt terméket, az  illetékes ellenőrző hatóság a  kijelölt 
szervezet által kiállított megfelelőségi tanúsítvány alapján összesített megfelelőségi nyilatkozat elkészítésére 
kötelezi a termék teljes csomagolására vonatkozóan.”

 (2) A 91/2006. GKM rendelet 3. § (4) bekezdésében az „az 5. § szerint” szövegrész helyébe az „a megfelelőségértékelő 
szervezetek kijelöléséről, valamint a  kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 
kormányrendelet szerint” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a 91/2006. GKM rendelet
a) 3. § (9) bekezdésben az „és – kérésre – a 6. § (1) bekezdése szerinti ellenőrző hatóságnak átadni” szövegrész,
b) „Megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése” című alcíme,
c) 6. § (1) bekezdése.
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21. Az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és 
azok ellenőrzési módszereiről szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet módosítása

21. § (1) Az  előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési 
módszereiről szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet (a továbbiakban: 13/2008. NFGM–FVM együttes 
rendelet) 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  csomagolónak az  ellenőrző hatóság által elfogadott eljárások alkalmazásával gyártási ellenőrzéseket kell 
végrehajtania.”

 (2) A 13/2008. NFGM–FVM együttes rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ellenőrző hatóság a  3.  mellékletben meghatározott módszerrel végzi az  eredmények kiértékelését 
a csomagoló, az  importőr vagy az  importőr képviselője telephelyén. Alkalmazható más módszer is, ha az kielégíti 
az 5. mellékletben foglalt összehasonlíthatósági feltételeket.”

 (3) Hatályát veszti a 13/2008. NFGM–FVM együttes rendelet 8. § (2) és (4) bekezdése.

22. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet módosítása

22. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés 
b)  pontjának alkalmazásáról szóló 6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet (a  továbbiakban: 6/2010. NFGM rendelet) 1.  § 
j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 94.  § (2)  bekezdés 
b) pontja alkalmazásának]
„j) a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 
tevékenységekről, valamint a  telepengedélyezés rendjéről és a  bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) 
Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése alkalmazása”
(esetén van helye.)

 (2) A  6/2010. NFGM rendelet 1.  § nyitó szövegrészében az „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 94.  § (2)  bekezdés b)  pontja” szövegrész helyébe az  „A közigazgatási 
szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben 
egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX.  törvény 
2. § (2) bekezdés b) pontja” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a 6/2010. NFGM rendelet 1. § f ), i) és l) pontja.

23. A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosítása

23. §  A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 20. § (10) bekezdésében a „jogerős” szövegrész 
helyébe a „végleges” szöveg lép.

24. A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosítása

24. §  A villamosművek, valamint a  termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) 
NGM rendelet
a) 4. § a) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,
b) 4. § b) pontjában a „jogerős” szövegrészek helyébe a „végleges” szöveg,
c) 12.  § e)  pontjában a  „repülőmodellezés, horgászat” szövegrész helyébe a  „repülőmodellezés – ideértve 

a drónhasználatot is –, horgászat” szöveg
lép.
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25. Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló  
34/2014. (X. 30.) NGM rendelet módosítása

25. §  Hatályát veszti az  aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló 34/2014. 
(X. 30.) NGM rendelet
a) 8. §-a,
b) 6. alcíme.

26. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 
45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

26. §  A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) 
NGM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) Az  akkreditált szervezet és természetes személy (a  továbbiakban együtt: kérelmező) az  akkreditálási 
eljárás akkreditálási díját, a  felügyeleti vizsgálati díjat és az  akkreditált státusz területének bővítése iránti eljárás 
akkreditálási díját a  Hatóság 10032000-00335962-00000000 számú fizetési számlájára történő készpénzfizetés 
(a  továbbiakban: készpénz átutalási megbízás) vagy a  fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás 
(a továbbiakban: átutalási megbízás) útján kell megfizetni.
(2) A kérelmezőnek a külföldi akkreditált státusz elismerésére irányuló akkreditálási díjat a Hatóság (1) bekezdésben 
meghatározott fizetési számlájára készpénz átutalási megbízással vagy átutalási megbízással kell megfizetni.”

27. A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes 
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet módosítása

27. § (1) A  kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet (a  továbbiakban: 54/2016. NGM rendelet) 2.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ügyfélnek – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a díjat a kérelem benyújtásakor kell megfizetnie, és az 1. § 
(1) bekezdésének vonatkozó alpontját és a saját nevét az átutalási megbízás, illetve a készpénz-átutalási megbízás 
közlemény rovatában fel kell tüntetnie.”

 (2) Az 54/2016. NGM rendelet 3. §-ában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg lép.

28. A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági 
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása

28. § (1) A  műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a  hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: 61/2016. NGM rendelet) 5. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  díjat akkor is meg kell fizetni, ha a  vizsgálat az  ügyfél mulasztásából vagy egyéb neki felróható okból 
meghiúsul.”

 (2) Hatályát veszti a 61/2016. NGM rendelet
a) 1. § (4) bekezdése,
b) 2. § (2) bekezdés a) pontja és (6) bekezdése,
c) 3. § (2) bekezdése,
d) 4. § (2) bekezdésében az „és a 2. § (2) bekezdés a) pontjában” szövegrész.
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29. A mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök 
méréstechnikai követelményeiről szóló 22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelet módosítása

29. §  Hatályát veszti a  mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök 
méréstechnikai követelményeiről szóló 22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelet
a) 4. § (3) bekezdése,
b) 5. § (2) bekezdése,
c) 6. § (2) bekezdése,
d) 8. § (1)–(3) és (5)–(7) bekezdése,
e) 5. alcíme.

V. FEJEZET 
KÖNYVVIZSGÁLATI KÖZFELÜGYELETI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

30. A kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 25/2015. (IX. 28.) NGM rendelet 
módosítása

30. §  Hatályát veszti a  kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról és a  díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 25/2015. (IX. 28.) NGM rendelet 1.  § 
(4) bekezdése.

VI. FEJEZET 
PÉNZÜGYI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

31. A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági 
képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 
módosítása

31. §  A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a  biztosításközvetítői és a  tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági 
vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 12.  § (5)  bekezdésében a  „jogerőre 
emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg lép.

VII. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
„Melléklet a 14/2014. (III. 31.) NGM rendelethez

A szakértői továbbképzés témakörei

I.  Felnőttképzési szakértő – felnőttképzési igazgatás szakterület
 1. Szabályozási ismeretek

1.1. Az általános közigazgatási rendtartás területén:
1.1.1. Az általános közigazgatási rendtartás alapelvei, a törvény hatálya és alapvető rendelkezései
1.1.2. Az ügyfél, a hatóság és a hatósági ügy fogalma
1.1.3. Hatásköri és illetékességi szabályok, az  eljárási kötelezettség, a  kizárás, kapcsolattartás általános 

szabályai
1.1.4. A kérelemre induló hatósági eljárás
1.1.5. A kérelem tartalma, az eljárás fajtái
1.1.6. A tényállás tisztázása
1.1.7. A hatóság által felhasználható bizonyítékok
1.1.8. A szakértő kirendelése, a szakértői vizsgálatra vonatkozó általános szabályok, a szakértői vélemény, 

a szakértő jogai és kötelezettségei
1.1.9. A hatóság döntése, a döntés formái és közlése
1.1.10. A hatósági nyilvántartásra vonatkozó szabályok
1.1.11. A hatósági ellenőrzés
1.1.12. A hivatalbóli eljárás
1.1.13. Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati eljárások

1.2. A felnőttképzés szabályozása területén:
1.2.1. A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély feltételei
1.2.2. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás
1.2.3. A felnőttképzési szakértői rendszer
1.2.4. Vagyoni biztosíték
1.2.5. Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
1.2.6. A felnőttképzési információs rendszer
1.2.7. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
1.2.8. A felnőttképzést folytató intézmények tájékoztatási kötelezettsége
1.2.9. A képzési program tartalma
1.2.10. Felnőttképzési programkövetelmények
1.2.11. A felnőttképzést folytató intézményekben kezelt személyes és különleges adatok
1.2.12. A felnőttképzés támogatásának forrásai

1.3. A szakképzés szabályozása területén:
1.3.1. Az állam által elismert szakképesítések (Országos Képzési Jegyzék)
1.3.2. A  szakképzés kimeneti követelményei (szakmai és vizsgakövetelmények, modulokról szóló 

kormányrendelet)
1.3.3. A szakképzési kerettantervek
1.3.4. A komplex szakmai vizsga, a modulzáró vizsga

1.4. A minőségbiztosítás területén:
1.4.1. A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja (a képzés minőségét befolyásoló folyamatleírások)
1.4.2. A minőségirányítási rendszer jogszabályi követelményei
1.4.3. A minőségpolitika és a tárgyévi minőségcélok tartalma, összefüggései
1.4.4. Az  önértékelési rendszer és az  önértékelés alapján készített helyesbítő tevékenységek menetét 

tartalmazó dokumentum
1.5. A meghatározott időszakban bekövetkezett – a szakértői tevékenységet érintő – jogszabályváltozások:

1.5.1. A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a szakértői tevékenység folytatása során
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 2. Az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályok
2.1. A szakértői tevékenység normái
2.2. Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során
2.3. Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai
2.4. A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai
2.5. A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai

 3. Komplex szakértői gyakorlatok
3.1. Egyéni feladatként kapott esettanulmány feldolgozása
3.2. A tényszerű megállapítások gyakorlása ellenőrzési szituációs feladatokon keresztül
3.3. Kommunikációs tréning
3.4. Konfliktuskezelés

II.  Felnőttképzési szakértő – nyelvi szakterület
 1. Szabályozási ismeretek

1.1. Az általános közigazgatási rendtartás területén:
1.1.1. Az általános közigazgatási rendtartás alapelvei, a törvény hatálya és alapvető rendelkezései
1.1.2. Az ügyfél, a hatóság és a hatósági ügy fogalma
1.1.3. Hatásköri és illetékességi szabályok, az  eljárási kötelezettség, a  kizárás, kapcsolattartás általános 

szabályai
1.1.4. A kérelemre induló hatósági eljárás
1.1.5. A kérelem tartalma, az eljárás fajtái
1.1.6. A tényállás tisztázása
1.1.7. A hatóság által felhasználható bizonyítékok
1.1.8. A szakértő kirendelése, a szakértői vizsgálatra vonatkozó általános szabályok, a szakértői vélemény, 

a szakértő jogai és kötelezettségei
1.1.9. A hatóság döntése, a döntés formái és közlése
1.1.10. A hatósági nyilvántartásra vonatkozó szabályok
1.1.11. A hatósági ellenőrzés
1.1.12. A hivatalbóli eljárás
1.1.13. Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati eljárások

1.2. A felnőttképzés szabályozása területén:
1.2.1. A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély feltételei
1.2.2. Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
1.2.3. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
1.2.4. A nyelvi képzési program tartalma
1.2.5. Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények
1.2.6. A képzési program előzetes minősítése

1.3. A minőségbiztosítás területén:
1.3.1. A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja

1.4. A meghatározott időszakban bekövetkezett – a szakértői tevékenységet érintő – jogszabályváltozások:
1.4.1. A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a szakértői tevékenység folytatása során

 2. Az összeférhetetlenségi, és etikai-fegyelmi szabályok
2.1. A szakértői tevékenység normái
2.2. Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során
2.3. Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai
2.4. A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai
2.5. A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai

 3. Módszertani ismeretek
3.1. A nyelvi követelmények leírási formái
3.2. A nyelvi programkövetelmény tartalma, részei, koherenciája
3.3. A téma kiválasztása, alkalmazkodás a célcsoporthoz és a résztvevőhöz
3.4. A tanórán alkalmazható módszerek, a tanári magatartás formái
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3.5. Szóbeli és írásbeli nyelvi gyakorlatok arányának megítélése
3.6. Kommunikáció a tanórán
3.7. A résztvevő előrehaladásának mérése és visszacsatolása

 4. Komplex szakértői gyakorlatok
4.1. Egyéni feladatként kapott esettanulmány feldolgozása
4.2. A tényszerű megállapítások gyakorlása ellenőrzési szituációs feladatokon keresztül
4.3. Kommunikációs tréning
4.4. Konfliktuskezelés

III.  Felnőttképzési programszakértők
 1. Szabályozási ismeretek

1.1. Az általános közigazgatási rendtartás területén:
1.1.1. Az általános közigazgatási rendtartás alapelvei, a törvény hatálya és alapvető rendelkezései
1.1.2. Az ügyfél, a hatóság és a hatósági ügy fogalma
1.1.3. Hatásköri és illetékességi szabályok, az  eljárási kötelezettség, a  kizárás, kapcsolattartás általános 

szabályai
1.1.4. A kérelemre induló hatósági eljárás
1.1.5. A kérelem tartalma, az eljárás fajtái
1.1.6. A tényállás tisztázása
1.1.7. A hatóság által felhasználható bizonyítékok
1.1.8. A szakértő kirendelése, a szakértői vizsgálatra vonatkozó általános szabályok, a szakértői vélemény, 

a szakértő jogai és kötelezettségei
1.1.9. A hatóság döntése, a döntés formái és közlése
1.1.10. A hatósági nyilvántartásra vonatkozó szabályok
1.1.11. A hatósági ellenőrzés
1.1.12. A hivatalbóli eljárás
1.1.13. Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati eljárások

1.2. A felnőttképzés szabályozása területén:
1.2.1. A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély feltételei
1.2.2. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás
1.2.3. Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
1.2.4. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
1.2.5. A képzési program tartalma
1.2.6. Felnőttképzési programkövetelmények
1.2.7. A képzési program előzetes minősítése

1.3. A szakképzés szabályozása területén:
1.3.1. Az állam által elismert szakképesítések (Országos Képzési Jegyzék)
1.3.2. A  szakképzés kimeneti követelményei (szakmai és vizsgakövetelmények, modulokról szóló 

kormányrendelet)
1.3.3. A szakképzési kerettantervek
1.3.4. A komplex szakmai vizsga, a modulzáró vizsga

1.4. A minőségbiztosítás területén:
1.4.1. A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja

1.5. A meghatározott időszakban bekövetkezett – a szakértői tevékenységet érintő – jogszabályváltozások:
1.5.1. A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a szakértői tevékenység folytatása során

 2. Az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályok
2.1. A szakértői tevékenység normái
2.2. Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során
2.3. Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai
2.4. A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai
2.5. A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai
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 3. Módszertani ismeretek
3.1. A szakmai követelmények leírási formái
3.2. A szakmai követelmények koherenciája a munkáltatói elvárások tükrében
3.3. A programszakértői vélemény felépítése, elvárt tartalma
3.4. Az elméleti képzés tananyagának kiválasztása, alkalmazkodás a célcsoporthoz
3.5. A szakmai elméleti órán alkalmazható módszerek, a tanári magatartás formái
3.6. Szemléltetés és szemléletesség
3.7. A  szakmai elméleti és a  szakmai gyakorlati képzés tartalmának közös súlypontú kiválasztása, tananyag-

elrendezése és szemlélete (tantárgyi koncentráció)
3.8. A résztvevő előrehaladásának mérése és visszacsatolása
3.9. Az előzetes tudás felmérésének módszerei
3.10. A gyakorlati képzés megvalósítása
3.11. Kommunikáció a résztvevővel

 4. Komplex szakértői gyakorlatok
4.1. Egyéni feladatként kapott esettanulmány, programkövetelmény feldolgozása
4.2. A tényszerű megállapítások gyakorlása véleményezési feladatokon keresztül
4.3. Kommunikációs tréning
4.4. Konfliktuskezelés”

2. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
„3. melléklet a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelethez

Száma: ……/……év

TANÚSÍTVÁNY

………………………………………… 
részére,

(anyja születési neve: ………………………………… születési helye: ………………………)

aki a …………… számon nyilvántartott 
…………………………………………………… felnőttképzést folytató intézményben 

………………………………………………………………… megnevezésű, 
…………… azonosító számú, a Pest Megyei Kormányhivatal által nyilvántartott 

felnőttképzési nyelvi programkövetelmény alapján szervezett,

……………………………………………………
megnevezésű nyelvi képzésen részt vett,  

és a képzés követelményeit sikeresen teljesítette.

A tanúsítvány a felnőttképzési nyelvi programkövetelmény szerinti 
…………… nyelvi képzettségi szint megszerzését igazolja.

Kelt: …………………………, 20…… év ………………… hó …… napján

P. H.

…………………………………………………… 
a felnőttképzést folytató intézmény vezetője

”
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A nemzetgazdasági miniszter 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelete
az egyes önkormányzati adózási, illetékezési és jövedelemadózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (1) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. § a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (3) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (3) bekezdésében,
a 7. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (8) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok 
tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

1. § (1) Az  önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  önkormányzati adóhatóságnak (a  továbbiakban: adóhatóság) a  hatáskörébe tartozó adókra az  1–9.  és 
a  15–17.  mellékletben szereplő nyomtatványok alapján kell az  adatbejelentési, bevallási nyomtatványokat 
rendszeresítenie. Az  adóhatóság az  adatbejelentési, bevallási nyomtatványokat kizárólag az  önkormányzati 
adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a  fizetendő adó 
megállapítása érdekében egészítheti ki.”

 (2) Az R1. 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]
„b) az  állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a  2016. évben kezdődő adóévre 
a 18. melléklet, a 2017. évben kezdődő adóévre a 23. melléklet, a 2018. évben kezdődő adóévre a 24. melléklet,”
(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)

 (3) Az R1. 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]
„d) a  gépjárműadóról szóló adatbejelentésre a  13.  melléklet, a  kombinált áruszállításról szóló bejelentésre 
a 14. melléklet,”
(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)

 (4) Az R1. 1. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]
„i) az előrehozott adó utáni bevallásra a 19. melléklet”
(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)

2. § (1) Az R1.
1. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel,
2. a 2. melléklet szerinti 24. melléklettel
egészül ki.

 (2) Az R1.
1. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet,
2. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet,
3. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,
4. 13. melléklete helyébe a 6. melléklet,
5. 17. melléklete helyébe a 7. melléklet,
6. 19. melléklete helyébe a 8. melléklet
lép.
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 (3) Az R1.
1. 9. melléklete a 9. melléklet,
2. 15. melléklete a 10. melléklet,
3. 20. melléklete a 11. melléklet,
4. 22. melléklete a 12. melléklet,
5. 23. melléklete a 13. melléklet
szerint módosul.

2. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára  
behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának,  
valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló  
37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet módosítása

3. § (1) Az  önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások 
nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az  önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási 
eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet (a  továbbiakban: R2.) 2.  § (1)  bekezdés d)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzati adóhatóság a feladatellátásának teljesítéséhez az alábbi nyilvántartásokat hozza létre:)
„d) az adózónkénti és közterhenkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési és bevallási nyilvántartás,”

 (2) Az R2. 2. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzati adóhatóság a feladatellátásának teljesítéséhez az alábbi nyilvántartásokat hozza létre:)
„j) az elektronikus ügyintézéshez szükséges hatósági adatszolgáltatások nyilvántartása,”

 (3) Az R2. 2. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzati adóhatóság a feladatellátásának teljesítéséhez az alábbi nyilvántartásokat hozza létre:)
„m) a biztosítási és ideiglenes biztosítási intézkedések nyilvántartása,”

4. § (1) Az R2. 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:]
„a) Az adózói törzsadat-nyilvántartás tartalmazza az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, 
bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a  továbbiakban: PM  rendelet) 
22.  mellékletében meghatározott adatokat, továbbá a  vállalkozó adózó esetében, ha a  vállalkozó adózó 
cégbejegyzési eljárás alatt áll, akkor a „b.a.”, ha csődeljárás alatt áll, akkor a „cs.a.”, ha felszámolási eljárás alatt áll, akkor 
az „f.a.”, ha végelszámolási eljárás alatt áll, akkor a „v.a.”, illetve ha kényszertörlési eljárás alatt áll, akkor a „kt.a.” jelölést, 
továbbá valamennyi adózó esetében az önkormányzati adófeldolgozó program által generált technikai azonosítót.”

 (2) Az R2. 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:]
„d) Az adózónkénti és közterhenkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési és bevallási nyilvántartás 
tartalmazza az adózó által benyújtott bejelentkezés, adatbejelentés, bevallás, változás-bejelentés, nyilatkozat tényét 
és időpontját, továbbá az adózó által valamennyi bejelentett és bevallott adatot. Az adózónkénti és közterhenkénti 
bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési és bevallási nyilvántartást az  önkormányzati adóhatóságok 
által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló miniszteri rendelet tartalmi, formai és 
logikai felépítésének megfelelően kell kialakítani és vezetni.”

 (3) Az R2. 3. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:]
„e) Az építményadó, a telekadó külföldön bejegyzett szervezet adóalanyainak nyilvántartása tartalmazza az adózó 
nevét (elnevezését), az adatbejelentéssel érintett ingatlan (adótárgy) címét, helyrajzi számát, továbbá az adóalany 
szervezet tagjainak (részvényeseinek) nevét, illetőségét, adóazonosító jelét, adószámát, külföldi adóazonosító 
számát, székhelyének, telephelyének címét.”

 (4) Az R2. 3. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:]
„j) Az  elektronikus ügyintézéshez szükséges hatósági adatszolgáltatások nyilvántartása tartalmazza az  Art. 89.  § 
(1) bekezdés b) pontja szerint az önkormányzati adóhatóság megkeresése alapján a Központi Ügyfél-regisztrációs 
Nyilvántartás vezetéséért felelős szerv által a részére megküldött ügyfél-kaput létesítő személyek adatait, továbbá 
az önkormányzati adóhatóság előtt indítható elektronikus ügyek fajtáit.”
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5. §  Az R2. 6. alcím címe helyébe a következő cím lép:
„6. Adatszolgáltatás a Hivatali Kapu azonosítására szolgáló adatokról és a helyi iparűzési adó 
mértékéről”

6. §  Az R2. 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Kincstár a  hozzá beérkezett adatokat feldolgozza és települések szerinti bontásban (a  településhez tartozó 
KSH kód hozzárendelésével) elektronikus úton feldolgozható formátumban az  állami adó- és vámhatóság részére 
havonta, az adatszolgáltatást követő hónap 5. napjáig elektronikus úton megküldi.”

7. §  Az R2. 6. alcíme a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B.  § A  Kincstár a  helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a  továbbiakban: Htv.) 42/B.  §-a szerint nyilvántartott 
és a  honlapján közzétett adórendeleti adatokból – a  7/A.  § (2)  bekezdés szerinti módon és időpontig – adatot 
szolgáltat az állami adó- és vámhatóságnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza:
a) a helyi iparűzési adót bevezető települési önkormányzat elnevezését, székhelyét, KSH-kódját,
b) az állandó jellegű helyi iparűzési adó mértékét, az adómérték hatálybalépésének napját.”

8. § (1) Az R2. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nemzetgazdasági ágazatokat a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere 2008. január 1-jétől 
hatályos szövege, az építményfajtákat a PM rendelet 1. melléklete szerint kell meghatározni.”

 (2) Az R2. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  önkormányzati adóhatóság az  ingatlanokat terhelő építményadóról és telekadókról szóló adatbejelentés 
benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 45 napon belül adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóságnak 
a települési önkormányzat illetékességi területén
a) a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén az 500 millió forint forgalmi értéket elérő ingatlannal,
b) a Htv. szerinti hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén az 1000 m2-t elérő épülettel,
c) a 10 000 m2-t elérő telekkel
rendelkező, külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az  egyes tagokat megillető 
részesedés arányáról a  külföldi szervezetek építményadóról, telekadóról szóló adatbejelentésében feltüntetett 
adatok alapján.”

9. §  Az R2. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § A Kincstár a 7/B. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatását – a 7/B. § (1) bekezdés a) és b) pont szerinti 2017. és 
2018. évi adatok vonatkozásában – első ízben 2018. január 15-éig teljesíti az állami adó- és vámhatóságnak.”

10. §  Az R2.
1. 3.  § g)  pontjában a „jogerőre emelkedésének időpontját” szövegrészek helyébe a „jogerőre emelkedésének 

vagy véglegessé válásának időpontját” szöveg,
2. 3. § i) pontjában az „Art. 3. melléklet G) alcím 2–5. pontjában” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 

2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 87–88. §-okban” szöveg,
3. 3.  § m)  pontjában a  „biztosítási intézkedés” szövegrészek helyébe a  „biztosítási, ideiglenes biztosítási 

intézkedések” szöveg,
4. 3.  § n)  pont nc)  alpontjában a  „jogerőre emelkedésének időpontját” szövegrész helyébe a  „jogerőre 

emelkedésének vagy véglegessé válásának időpontját” szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti az R2. 7. §-a.

3. Az illeték megállapításának mellőzéséről szóló 40/2001. (XI. 7.) PM rendelet módosításáról szóló 
35/2003. (XII. 19.) PM rendelet hatályon kívül helyezése

12. §  Hatályát veszti az  illeték megállapításának mellőzéséről szóló 40/2001. (XI. 7.) PM rendelet módosításáról szóló 
35/2003. (XII. 19.) PM rendelet.
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4. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

13. §  Az eljárási illetékek megfizetésének és a  megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) 
PM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya)
„f ) a Kúriára, az ítélőtáblákra, a törvényszékekre,”
(terjed ki.)

14. §  Az R4. 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A.  § (1) Az  eljáró hatóság – az  önkormányzat és a  jegyző kivételével – az  illeték megfizetéséről szóló 
fizetési felhívásban a  Kincstár által e  célra létrehozott központosított beszedési számlát vagy az  eljáró hatóság 
kezdeményezésére nyitott központosított beszedési számla beszedési alszámláját jelöli meg az illeték megfizetésére 
szolgáló számlaként.
(2) Az  eljáró hatóság az  illeték megfizetése tényének ellenőrzése érdekében – az  önkormányzat és a  jegyző 
kivételével – legalább havonta elektronikus úton megkeresi a  Kincstárt. A  Kincstár a  megkereséstől számított 
15 napon belül közli az eljáró hatósággal a megfizetett illeték összegét és a megfizetés időpontját.”

15. §  Az R4. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A.  § (1) A  közjegyző által fizetési meghagyásos eljárásban és a  fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási 
eljárásban hozott határozat ellen elektronikus úton benyújtott fellebbezés utáni bírósági eljárási illetéket átutalással 
kell megfizetni az  illetékes törvényszék Kincstárnál vezetett – a  bíróságok központi honlapján közzétett – illeték-
bevételi számlájára.
(2) Az  átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az  eljáró bíróságnak a  bírósági végrehajtási ügyvitelről 
és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott jelzőszámát 
(a  továbbiakban: jelzőszám) és az  eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, továbbá a  fellebbezéssel támadott 
határozat ügyszámát és az  ügyszámmal egy sorban, ahhoz törtvonallal kapcsolva feltüntetett sorszámot 
(a továbbiakban együtt: ügyszám).
(3) A bírósági eljárásban elektronikus úton eljáró fél az  illetéket az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren 
keresztül vagy az  illetékes bíróság Kincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára átutalással fizeti meg. Átutalás 
esetén a  közleményrovatban fel kell tüntetni az  eljáró bíróság jelzőszámát és az  eljárási illetékfizetésre kötelezett 
fél nevét, a  beadvány bírósági érkeztetési azonosító számát és – ha az  ismert a  – lajstromszámát. Átutalás esetén 
az  illetéket annak a  bíróságnak az  illetékbevételi számlájára kell megfizetni, amely bíróság előtti eljárásban 
az illetékfizetési kötelezettség keletkezik.
(4) Amennyiben az  illetéket az elektronikus úton eljáró fél a bíróság Kincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára 
történő átutalással fizeti meg
a) a fellebbezési illetéket
aa) ha a  fellebbezett határozatot járásbíróság, kerületi bíróság, közigazgatási és munkaügyi bíróság vagy 
törvényszék hozta, a határozatot hozó bíróság székhelye szerinti törvényszék;
ab) ha a fellebbezett határozatot ítélőtábla hozta, a határozatot hozó ítélőtábla;
b) a csatlakozó fellebbezési illetéket a fellebbezési eljárást lefolytató törvényszék vagy ítélőtábla;
c) a felülvizsgálati illetéket a felülvizsgálati kérelemmel érintett határozatot hozó elsőfokú bíróság székhelye szerinti 
törvényszék;
d) a csatlakozó felülvizsgálati illetéket a Kúria
illetékbevételi számlájára kell teljesíteni.
(5) A  jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben elektronikus úton 
eljáró fél az  illetéket – a  technikai feltételek megléte esetén – az  Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren 
keresztül vagy az önkormányzati adóhatóság illetékbevételi számlája javára átutalással fizeti meg. Átutalás esetén 
a közleményrovatban fel kell tüntetni az eljáró bíróság jelzőszámát és az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, 
továbbá a birtokvédelmi határozat számát.
(6) Amennyiben a bírósági illetéket a bírósági eljárást megelőző más szerv vagy hatóság eljárására tekintettel kell 
leróni, az elektronikus úton eljáró fél az illetéket a Kincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számla 
vagy az  eljáró szerv, hatóság kezdeményezésére nyitott központosított beszedési számla beszedési alszámlája 
javára fizeti meg átutalással vagy – a  technikai feltételek megléte esetén – az  Elektronikus Fizetési és Elszámolási 
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Rendszeren keresztül. Átutalás esetén a  közleményrovatban fel kell tüntetni az  eljáró bíróság jelzőszámát és 
az  eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, továbbá az  adott szerv vagy hatóság előtti ügy ügyszámát és azon 
döntés vagy intézkedés alszámát, amely okán az illetékfizetési kötelezettség keletkezett.
(7) Ha a  fél a  bírósági eljárás illetékét a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló törvény vagy 
a  cégnyilvántartásról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 119.  §-a 
alapján elektronikus úton kezdeményezett eljárásokban átutalással fizeti meg, a  közleményrovatban fel kell 
tüntetni az  érintett (az adós, illetve a  törölt cég) nevét, cégjegyzékszámát, az  eljárást kezdeményező fél nevét, 
cégjegyzékszámát és az  eljárás tárgyát. Amennyiben a  fél ezekben az  eljárásokban elektronikus úton jogorvoslati 
kérelmet terjeszt elő, átutalással történő fizetés esetén a közleményrovatban az illetékfizetésre köteles fél nevét és 
cégjegyzékszámát, valamint a jogorvoslat tényét, az ügy ügyszámát és a jogorvoslattal támadott határozat alszámát 
kell feltüntetnie.
(8) Az  átutalással történő illetékfizetés tényét az  eljáró bíróság, a  bírósági eljárást megelőzően eljáró más szerv, 
hatóság és a  jegyző a Kincstártól kapott illetékbevételi számlakivonat adatai alapján, a számlaforgalomba történő 
betekintéssel, az  Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül történő illetékfizetés tényét a  6/B.  § 
szerint ellenőrzi. A bírósági eljárást megelőzően eljáró más szerv, hatóság, jegyző az iratok polgári perrendtartásról 
szóló törvényben foglaltak szerinti felterjesztésével egyidejűleg az  illeték megfizetésének tényét és a  megfizetett 
illeték összegét vagy az illeték megfizetésének elmulasztását közli a bírósággal.
(9) Az  (1)–(8)  bekezdésben foglaltakat megfelelően kell alkalmazni, ha a  fél a  bírósági eljárási illetéket nem 
elektronikus úton kezdeményezett eljárásban fizeti meg átutalással vagy az  Elektronikus Fizetési és Elszámolási 
Rendszeren keresztül.”

16. § (1) Az R4. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  ügyfél a  6/A.  § alapján anélkül fizetett illetéket, hogy eljárást kezdeményezett volna, az  átutalással 
megfizetett illeték visszatérítése iránti kérelem az  állami adóhatóságnak címezve, annál a  bíróságnál terjeszthető 
elő, amelynek illetékbevételi számlájára az  illetéket megfizették. A  kérelemben meg kell jelölni az  átutalás 
közlemény rovatában feltüntetett 6/A. § (3) bekezdése szerinti adatokat, a befizető nevét (elnevezését) és lakóhelyét 
(székhelyét), adóazonosító számát, az  illetékbevételi számla számát, az  átutalással megterhelt számla számát 
és a  terhelés napját. A  bíróság a  kérelem megküldésével egyidejűleg az  állami adóhatóságot tájékoztatja arról, 
hogy a  kérelemben megjelölt befizetésre hivatkozással indult-e eljárás, illetve a  befizetést bírósági eljárásban 
felhasználták-e. A bíróság által továbbított kérelem alapján az  illeték visszatérítése ügyében az állami adóhatóság 
az adó-visszatérítés általános szabályai szerint jár el, és az illetéket saját illetékbevételi számlájáról téríti vissza.”

 (2) Az R4. 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az  ügyfél az  Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer használatával a  6/A.  § alapján anélkül fizetett 
illetéket, hogy eljárást kezdeményezett volna, a  (4)  bekezdésben foglaltakat azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy a  kérelemben meg kell jelölni a  befizetés pénzügyi azonosítóját, és ha az  a  pénzügyi azonosítótól eltérő, 
a  tranzakciós azonosítóját is, a  befizető nevét (elnevezését) és lakóhelyét (székhelyét), adóazonosító számát, 
a  fizetéssel megterhelt számla számát és a  terhelés napját. A  bíróság az  Elektronikus Fizetési és Elszámolási 
Rendszer felhasználói felületén elektronikus úton lekérdezi az eljárási illeték megfizetésének tényét, és a lekérdezés 
eredményének megfelelően a  kérelem megküldésével egyidejűleg az  állami adóhatóságot tájékoztatja arról, 
hogy a  kérelemben megjelölt befizetésre hivatkozással indult-e eljárás, illetve a  befizetést bírósági eljárásban 
felhasználták-e.”

17. §  Az R4.
1. 5. § (4) és (5) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,
2. 6. § (1) bekezdésében az „eljáró szerv” szövegrész helyébe az „önkormányzat és a jegyző kivételével az eljáró 

szerv” szöveg
lép.

5. Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról 
és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

18. § (1) Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről 
szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a  továbbiakban: R5.) 2.  § (3)  bekezdés záró szövegrészében és a  2.  § 
(4) bekezdésében a „folyószámláján” szövegrész helyébe az „adószámláján” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az R5. 5. §-a.
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6. Az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és 
az újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának mellőzéséről szóló  
10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet módosítása

19. §  Hatályát veszti az  ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és 
az  újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának mellőzéséről szóló 10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet 
5/A. §-ában az „1952. évi III.” szövegrész.

7. Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló  
15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet módosítása

20. §  Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet 6. § 
(1) bekezdés b) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „jogerős vagy véglegessé vált” szöveg lép.

8. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló  
32/2017. (X. 18.) NGM rendelet módosítása

21. §  A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) 
NGM rendelet
1. 1.  § (3)  bekezdésében az „e rendelet szerinti nyilvántartása tartalmazza annak alátámasztását” szövegrész 

helyébe a  „csak abban az  esetben mentesül az  e  rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség alól, ha 
alátámasztja” szöveg,

2. 4. § (4) bekezdés b) pontjában az „ügyletben” szövegrész helyébe az „ellenőrzött ügyletben” szöveg,
3. 4. § (13) bekezdésében a „módosítás, javítás és” szövegrész helyébe a „módosítás és” szöveg
lép.

9. Záró rendelkezések

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

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
„2. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

 
 

 
1. melléklet a(z) …/2017. ( . ) NGM rendelethez 

 
 „2. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 

 
ADATBEJELENTÉS 

a reklámhordozó utáni építményadóról 
 

FŐLAP 
 

Benyújtandó a reklámhordozó fellelhetősége szerinti __________________önkormányzati 
adóhatósághoz 

 
(Benyújtandó a reklámhordozó fellelhetősége szerinti települési önkormányzati, 

fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. 
A reklámhordozó utáni építményadóról 

településenként egy adatbejelentést kell benyújtani) 
 

 
 

I. Adótárgyakra vonatkozó adatok 
 

 
1. Adótárgyak száma: ___db 
2. Az adatbejelentéshez benyújtott betétlapok száma: ___db 

 
 

 
II. Az adóalany adatai: 
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1. Az adatbejelentő neve, szervezet neve:__________________________________________________ 

 
2. Születési helye: _________________________________________________________város/község 

 
3. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 

 
4. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________ 

5. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

6. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

7. Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 
 

8. Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

9. Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

10. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): 
_________________________________________________________________________________ 
 
Telefonszáma: _______________________, e-mail címe:    _________________________________ 

 
 

 
III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 
aláírása 

Jelölje X-szel: 
 □ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az 

adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett 
pénzügyi képviselő 
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 Betétlapok száma: __, Oldalszám: __/__. 
 

BETÉTLAP 
a reklámhordozó utáni építményadóról 

 
 

I. Az adótárgyakra vonatkozó adatok 

Sor-
szám 

A reklámhordozó 
fellelhetősége 

(Címe) 

Helyrajzi 
szám 

 

Adóalap 
(m2) 

Az 
adómentesség 

jogcíme 

Az 
adókedvezmény 

jogcíme 

A változás jellege1 
*Ebben az oszlopban a 

változás kódját vagy 
szövegesen a változás 
jellegét kell feltüntetni. 

Az adókötelezettség 
keletkezésére (K1, K2, 

K3), 
változására (V1, V2), 

megszűnésére (M1, M2, 
M3)  

okot adó időpont 
(év, hó, nap) 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

10.        
11.        

12…*        
1.Változásjellegek: K1 – Új reklámhordozó létesítése, K2 – reklámhordozó szerzése, K3 – adóbevezetés. V1 – Adóalap változás, V2 – egyéb. M1 – Reklámhordozó lebontása, M2 
– reklámhordozó eltávolítása, M3 – reklámhordozó megsemmisülése. 
*Amennyiben a településen tizenkettőnél több adótárgyról kell bevallást benyújtani, akkor egy másik betétlapot is ki kell tölteni! 

_______________________________  ________________________________________ 
helység év hó nap Az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

”
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2. melléklet a(z) …/2017. ( . ) NGM rendelethez 

  

„24. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 
BEVALLÁS 

 
a helyi iparűzési adóról 

állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 

FŐLAP 
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________________________ önkormányzat 

illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről 

 
I. Bevallás jellege 

1. □ Éves bevallás 

2. □ Záró bevallás 

3. □ Előtársasági bevallás 
4. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 
5. □ Év közben kezdő adózó bevallása 
6. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi 

bevallása 
7. □ A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő 

bevallása 
8. □ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal 

rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása

9. □ A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó 
jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 

10. □ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás 
11. □ A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása 
12. □ A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása 

(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az 
adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)

13. □ Önellenőrzés 
 
 
 
 

2. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
 „24. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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II. Bevallott időszak  
 

 □□□□ év □□ hó □□ naptól- 

□□□□ év □□ hó □□ napig. 
 

III. Záró bevallás 

1. □ Felszámolás 

2. □ Végelszámolás 

3. □ Kényszertörlés 

4. □ Adószám törlése 

5. □ Átalakulás, egyesülés, szétválás 

6. □ A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése 

7. □ Hatósági megszüntetés 

8. □ Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a 
kérelem bejegyzés előtti visszavonása 

9. □ Székhely áthelyezése 

10. □ Telephely megszüntetése 

11. □ Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése 

12. □ Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése 

13. □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság év közben való keletkezése 

14. □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése 

15. □ A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése 

16. □ Egyéb: ________________ 
 

 
IV. A bevallásban szereplő betétlapok 

A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ H □ I □ J □ 
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V. Adóalany 
1. Adóalany neve (cégneve):  ____________________________________________________ 
2. Születési helye: ___________________________________________________város/község 
3. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 
4. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________ 

5. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

6. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
7. Székhelye, lakóhelye: ______________________________________________város/község 

______________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
8. Az adóbevallást kitöltő neve (,ha az nem azonos az adóalannyal): 

__________________________________________________________________________ 
9. Telefonszáma: ______________________________________________________________ 

10. E-mail címe:    ______________________________________________________________ 
 

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata  
Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom: 

a) □ a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként 

b) □ az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként 

c) □ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként 

d) □ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként 
 

 
 

VII. Az adó 
 

(a 29. sor kivételével forintban)
 

1. A Htv. szerinti  vállalkozási szintű  
éves nettó árbevétel (részletezése külön 
lapon található): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Eladott áruk beszerzési értékének, 

közvetített szolgáltatások értékének 
figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) 
bekezdésének hatálya alá nem tartozó 
adóalany esetén: „E” lap II/7. sor) 
együttes összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3. Az alvállalkozói teljesítések értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Anyagköltség:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti 

fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen 
költsége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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6. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – 
adóalap  
[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) 
bekezdés alkalmazása esetén: „E” jelű lap 
III/11. sor]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Szokásos piaci árra való kiegészítés 

miatti korrekció (+,-)*: □ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az I 

jelű betétlap VII. pontjának 1. pontja 
vagy VIII. pontjának 1. pontja szerinti 
áttérési különbözet összege (+,-)* 
[részletezése az I jelű betétlapon 
található]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál 
számviteli önellenőrzési különbözet     
(+,-)*: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
10. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó 

adóalap-mentesség:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
11. A foglalkoztatás csökkentéséhez  

kapcsolódó adóalap-növekmény: □ □□□ □□□ □□□ □□□
12. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási 

szintű - adóalap [6+7+8+9-10+11]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
13. Az önkormányzat illetékességi területére 

jutó  a 12. sorban lévő adóalap 
megosztása szerinti  települési szintű 
adóalap: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
14. Adómentes adóalap önkormányzati 

döntés alapján [Htv. 39/C. § (2) 
bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
15. Adómentes adóalap önkormányzati 

döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) 
bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
16. Az önkormányzati rendelet szerinti 

adóköteles adóalap (13-14-15): □ □□□ □□□ □□□ □□□
17. Adóalapra jutó iparűzési adó összege  

(16. sor x __________ %): □ □□□ □□□ □□□ □□□
18. Önkormányzati döntés szerinti 

adókedvezmény  
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
19. Önkormányzati döntés szerinti 

adókedvezmény [Htv. 39/C. § (4) 
bekezdése szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
20. Az ideiglenes jellegű iparűzési 

tevékenység után az adóévben megfizetett 
és az önkormányzatnál levonható 
adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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21. A ráfordításként, költségként az adóévben 
elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege 
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja 
szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
22. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
23. A ráfordításként, költségként az adóévben 

elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a 
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
24. Az önkormányzati döntés szerint 

a vállalkozó az adóévben elszámolt 
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy 
kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 
10%-ának településre jutó hányada 
[Htv. 40/A. § (3) bekezdése]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

25. Az iparűzési adófizetési kötelezettség 
[17-(18+19+20+21+22+23+24)]: □ □□□ □□□ □□□ □□□

26. Az önkormányzatra jutó adóátalány 
összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□

27. Külföldön létesített telephelyre jutó 
adóalap: □ □□□ □□□ □□□ □□□

28. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a: □ □□□ □□□ □□□ □□□
29. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó 

létszámnövekmény (főben kifejezett 
adat): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
VIII. Adóelőlegek bevallása 

 
1. Előlegfizetési időszak:  

□□□□ év □□ hó □□ naptól- □□□□ év □□ hó □□ napig. 

2. Első előlegrészlet. Esedékesség: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
2.1. Összeg (forintban): □□□ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Második előlegrészlet. Esedékesség: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

3.1. Összeg (forintban): □□□ □□□ □□□ □□□ □□□
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IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 

megfelelnek 
 

 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

 
 
 
 
 
 

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) 
nyújtja be, jelölje X-szel*: 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni. 

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 

 
„A” JELŰ BETÉTLAP 

 
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint 
készítő adóalany esetén] 

 
 

I. Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 
 

II.  Nettó árbevétel 
 

 
(forintban)

 
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó 

árbevétel [2-3-4-5-6-7]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
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2. A számviteli törvény, az Szja. törvény 
hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs 
felárral növelt ellenérték szerinti nettó 
árbevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Jogdíjbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve 

egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki 
adó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Egyéb ráfordítások között kimutatott 

regisztrációs adó, az alkoholos italok utáni 
népegészségügyi termékadó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
5.1. Az 5. sorból a regisztrációs adó: □ □□□ □□□ □□□ □□□
5.2. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni 

népegészségügyi termékadó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Felszolgálási díj árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Főtevékenységként sporttevékenységet 

végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás 
nettó árbevételt csökkentő tétele*: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany 
választása szerint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.cikkének a csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló 
rendelet) szabályaival összhangban, vagy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.), és 
az azt módosító, 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.) szerinti, sportlétesítményekre 
nyújtott működési támogatásnak minősül. A támogatás igénybevételéről e bevallásban nyilatkozni kell! 

 
 
II/A.  Nyilatkozat 
a 
 
Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó 
árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint 

 □ a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy 

 □ 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 hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével  
összhangban veszem igénybe. 
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„B” JELŰ BETÉTLAP 
 

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása 
 

 
I. Adóalany 

 

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II. Nettó árbevétel 

(forintban)
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 

nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8-9]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás 

nettó árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Befektetési szolgáltatás bevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Fedezeti ügyletek 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Alapügyletek (fedezett tételek) 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Fizetett kamatok és kamatjellegű 

ráfordítások: □ □□□ □□□ □□□ □□□
9. Pénzügyi lízingbe adott eszköz után 

elszámolt elábé: □ □□□ □□□ □□□ □□□
  
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„C” JELŰ BETÉTLAP 
 

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása 
 

 
I. Adóalany 

 

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II.  Nettó árbevétel 

 (forintban)
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 

nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Biztosítástechnikai eredmény: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Nettó működési költség: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Befektetésekből származó 

biztosítástechnikai ráfordítások (csak 
életbiztosítási ágnál) és az egyéb 
biztosítástechnikai ráfordítások együttes 
összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Fedezeti ügyletek 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Alapügyletek (fedezett tételek) 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, 

befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 
22. pont c) alpontja szerint egyéb növelő 
tételek: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Htv. 52. § 22. pont c) alpontjában foglalt 

csökkentések: □ □□□ □□□ □□□ □□□
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„D” JELŰ BETÉTLAP 

 
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 
iparűzési adóbevalláshoz 

 
Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása 

 
 

I. Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□  

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II.  Nettó árbevétel 

 (forintban)
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves 

nettó árbevétel [2+3+4+5+6]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Befektetési szolgáltatási tevékenység 

bevételei: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Nem befektetési szolgáltatási 

tevékenység bevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Kapott kamatok és kamatjellegű 

bevételek együttes összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Fedezeti ügyletek nyereségének/ 

veszteségének nyereségjellegű 
különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Alapügyletek (fedezett tételek) 

nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„E” JELŰ BETÉTLAP 

    2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
  folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  

  iparűzési adóbevalláshoz 

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített 
     szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja 
 

 
I.  Adóalany 

A Htv. 39. § (6), (10) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozás tagja: □ 
Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II. A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 

(forintban) 
 

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) 
összesen: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 

szerinti export árbevételhez kapcsolódó 
elábé és közvetített szolgáltatások értéke 
(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó 
árbevételű vállalkozónak nem kell 
kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti közfinanszírozásban részesülő 
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó 
elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-
ellátónál a dohány bekerülési értéke (500 M 
Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű 
vállalkozónak nem kell kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci 
ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és 
továbbértékesített, a számvitelről szóló 
törvény szerinti eladott áruk beszerzési 
értékeként elszámolt földgáz és 
villamosenergia beszerzési értéke (500 M 
Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű 
vállalkozónak nem kell kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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6. A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján 
(sávosan) megállapított, levonható elábé és 
közvetített szolgáltatások értéke együttes 
összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó 
árbevételű vállalkozónak nem kell 
kitölteni!): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített 
szolgáltatások értékének együttes összege 
[legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó 
esetén: (1+2), 500 M Ft  feletti nettó  
árbevétel esetén: (3+4+5+6)]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

III. A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén 
(forintban) 

1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes 
nettó árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által 
figyelembe vehető összes anyagköltség, 
alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, 
alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés 
adóévben elszámolt közvetlen költsége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

3. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes 
eladott áruk beszerzési értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes 
közvetített szolgáltatások értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti export árbevételhez kapcsolódó 
összes elábé és közvetített szolgáltatások 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti közfinanszírozásban részesülő 
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó 
elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-
ellátónál a dohány bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 
szerinti földgázpiaci és villamos energia 
piaci ügyletek elszámolása érdekében 
vásárolt és tovább értékesített, a 
számvitelről szóló törvény szerinti eladott 
áruk beszerzési értékeként elszámolt 
földgáz és villamos energia beszerzési 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

8. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4) 
és (5) bekezdése alapján (sávosan) 
megállapított, levonható elábé és közvetített 
szolgáltatások értéke együttes összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen 
figyelembe vehető eladott áruk beszerzési 
értékének és a közvetített szolgáltatások 
értékének együttes összege [5+6+7+8]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A kapcsolt vállalkozások összesített pozitív 
előjelű különbözete (adóalap) [1-2-9]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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11. Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű 
adóalap  
[„E” jelű betétlap III. /10. sor x („A” vagy 
„B” vagy „C” vagy „D” jelű betétlap II/1. 
sor  ÷ „E” jelű betétlap III./1. sor)]: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

 
 

_____________________ □□□□ □□ □□  
_________________________ 

helység év hó nap az adózó vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása 

 

„F” JELŰ BETÉTLAP 
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  
iparűzési adóbevalláshoz 

A vállalkozási szintű adóalap megosztása 
 

 
I.  Adóalany 

 
Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
II. Az alkalmazott adóalap megosztási módszere 

 

1. □ A Htv. melléklet 1.1. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás 

2. □ A Htv. melléklet 1.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás 

3. □ A Htv. melléklet 2.1. pontja szerinti megosztás 

4. □ A Htv. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás 

5. □ A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás 

6. □ A Htv. melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás 

7. □ A Htv. melléklet 2.4.2. pontja szerinti megosztás 
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III. A megosztás 

 

(A 7-8. és a 11-16. sorok kivételével 
forintban)

1. A vállalkozás által az adóévben – a Htv. 
melléklete szerint – figyelembeveendő 
összes személyi jellegű ráfordítás összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén foglalkoztatottak után az adóévben 
– a Htv. melléklete szerint – 
figyelembeveendő személyi jellegű 
ráfordítás összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, 
telephely szerinti településekhez tartozó – a 
Htv. melléklete szerinti – összes 
eszközérték összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén figyelembeveendő – a Htv. 
melléklete szerinti – eszközérték összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- 
vagy földgázkereskedő villamosenergia 
vagy földgáz végső fogyasztók részére 
történő értékesítésből származó összes 
számviteli törvény szerinti nettó árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. Az 5. sorból az önkormányzat illetékességi 
területére jutó számviteli törvény szerinti 
nettó árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Villamosenergia-elosztó hálózati 
engedélyes és földgázelosztói engedélyes 
esetén az összes végső fogyasztónak 
továbbított villamosenergia vagy földgáz 
mennyisége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

8. A 7. sorból az önkormányzat  illetékességi 
területén lévő végső fogyasztónak  
továbbított villamosenergia vagy földgáz 
mennyisége: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24. 
pontja] származó, számviteli törvény 
szerinti értékesítés nettó árbevétele és az 
adóév utolsó napján fennálló, építőipari 
tevékenységgel összefüggésben készletre 
vett befejezetlen termelés, félkésztermék, 
késztermék értéke együttes összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pont 
és (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre 
jutó összeg: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
végző vállalkozó távközlési szolgáltatást 
igénybe vevő előfizetőinek száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén található számlázási cím szerinti 
vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
igénybe vevő előfizetők száma:  

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző 
vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység 
szolgáltatási helyeinek száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén található vezetékes szolgáltatási 
helyeinek száma:  

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző 
vállalkozó vezeték nélküli távközlési 
szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek 
száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi 
területén található számlázási cím szerinti 
vezeték nélküli távközlési tevékenységet 
igénybe vevő előfizetők száma: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

 
 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„G” JELŰ BETÉTLAP 

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  

iparűzési adóbevalláshoz 
Nyilatkozat a túlfizetésről 

 
 

I. Adóalany 
 

1. Adóalany neve (cégneve): ________________________________________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

3. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
4. A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma: 

□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□ 
 

  
II. Nyilatkozat 

 

1. □ Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom. 

2. □ A túlfizetés összegét később esedékes helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

3. □ A túlfizetés összegéből _______________________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes helyi 
iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

4. □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más 
adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó 
fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

5. □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű 
köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 
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6. □ A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem. 
 

 
III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek 

 

Sorszám 

Köztartozást 
nyilvántartó  
intézmény 

megnevezése 

Köztartozás 
fajtája 

Összeg 
(forint) 

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti 
számlaszám 

Intézmény által 
alkalmazott  

ügyfél azonosító szám 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 

 
 

_______________________ □□□□ □□ □□  
______________________________________________ 

helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
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„H” JELŰ BETÉTLAP 

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  

iparűzési adóbevalláshoz 
Önellenőrzési pótlék bevallása 

 
 

I.  Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

  
II. Önellenőrzés 

 
1. Adóalap változása 

(+,-) 
2. Adóösszeg változása 

(+,-) 
3. Az önellenőrzési pótlék 

alapja 
4. Az önellenőrzési pótlék 

összege 

    
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
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„I” JELŰ BETÉTLAP 
 

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére 
  

 
I. Adóalany 

 
Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
  

 
II. Nettó árbevétel 

 (forintban)

II/1. A Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel 
1. Nettó árbevétel 

[2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14
+15+16+17+18-19-20-21-22-23-24+25] 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Bevétel IFRS 15 szerint: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Más standardok által az IFRS 15 szerinti 

árbevételként elszámolni rendelt tételek: □ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Bevételt nem eredményező csere keretében 

elcserélt áru, szolgáltatás értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□
6. Sztv. szerint – nem számlázott – utólag 

adott (fizetendő) szerződés szerinti 
engedmény: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
7. Az IFRS 15 standard 60-65. bekezdés 

alapján elszámolt kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Az IFRS 15 standard 51. bekezdés alapján a 

bevételt csökkentő kötbér: □ □□□ □□□ □□□ □□□
9. A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített 

szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében 
közvetített szolgáltatás bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
10. Saját név alatt történt bizományosi áru-

értékesítés számviteli törvény szerinti 
bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
11. Bevételt keletkeztető ügyletekhez 

kapcsolódó fedezeti ügylet 
bevételcsökkentő hatása: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□



39938 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 233. szám 

 
 

12. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a 
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket 
nem tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
13. Nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás árbevétele: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
14. Üzletág-átruházás esetén az átadott 

eszközök kötelezettségekkel csökkentett 
értékét meghaladó ellenérték: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
15. Operatív lízingből származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□
16. Az IFRS 15 Vevői standard 70-71. 

bekezdése alapján az ügyleti ár 
csökkenéseként elszámolt, vevőnek 
fizetendő ellenérték: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
17. IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard 

szerint biztosítóként a biztosítási 
szerződésből kapott bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
18. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja 

szerinti korrekció: □ □□□ □□□ □□□ □□□
19. Jogdíjbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□
20. Felszolgálási díj árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□
21. Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, 

regisztrációs adó, az alkoholos italt terhelő 
népegészségügyi termékadó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
A 21. sorból:  

21.1. jövedéki adó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
21.2. regisztrációs adó: □ □□□ □□□ □□□ □□□
21.3. az alkoholos italt terhelő 

népegészségügyi termékadó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
22. Bevételt keletkeztető ügyletekhez 

kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő 
hatása: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
23. Az IFRS 15 Vevői standard 60-65. 

bekezdése alapján elszámolt 
kamatráfordítás összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
24. Az adóévet megelőző bármely adóévben 

figyelembe vett, a Htv.  2016. december 31-
ig hatályos (2) bekezdés k) vagy a 2017. 
január 1-től hatályos (2) bekezdés m) pont 
szerinti bevételnövelő tétel összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
25. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 

alapján végzett tevékenység nettó 
árbevétele (+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
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II/2. A Htv. 40/D. §-a szerinti nettó árbevétel 
1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8-9-10-

11+12+13]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Kapott kamatként elszámolt bevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti 

évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, 
jutalékok összegével: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, 
jutalék összege): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum 
értékesítésével elért nyereség, 
nyereségjellegű különbözet összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a 
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem 
tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Operatív lízingből származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. A nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítésből, 
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Az adóalany által ráfordításként elszámolt 
(fizetett, járó) kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak 
nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

11. A saját követelés értékesítéséből keletkezett, 
az üzleti évben elszámolt nyereség összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□

12. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele 
(+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
13. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel:  □ □□□ □□□ □□□ □□□
*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó árbevétel 
1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9-10-

11-12-13+14+15]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

2. Kapott kamatként elszámolt: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti 

évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, 
jutalékok összegével: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, 
jutalékok összege): 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum 
értékesítésével elért nyereség, 
nyereségjellegű különbözet összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a 
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem 
tartalmazó ellenértéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Operatív lízingből származó árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
8. A nem a szokásos tevékenység keretében 

keletkezett áruértékesítésből, 
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

9. Díjbevétel:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

10. A saját követelés értékesítéséből keletkezett, 
az üzleti évben elszámolt nyereség összege: □ □□□ □□□ □□□ □□□

11.  Az adóalany által ráfordításként elszámolt 
kamat: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

12. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak 
nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

13. A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások 
teljesítése során elszámolt ráfordítás: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 

14. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele 
(+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
15. Megszűnt tevékenységből származó 

árbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

  
 

III. Eladott áruk beszerzési értéke  (forintban)

 
1. Eladott áruk beszerzési értéke 

[2+3+4+5+6+7-8+9+10]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. Kereskedelmi áruk értékesítéskor 

nyilvántartott könyv szerinti értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. A kereskedelmi áru beszerzési költségének 

meghatározása során figyelembe vett, a 
számvitelről szóló törvény szerinti – nem 
számlázott – utólag kapott (járó) engedmény 
szerződés szerinti összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
4. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában 

említett csere esetén a cserébe kapott készlet 
csereszerződés szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak 

nem minősülő eszköz pénzügyi lízingbe 
adáskor meglévő könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
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6. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján 
az értékesített termék (ingó, ingatlan) 
számvitelről szóló törvény szerint 
megállapítandó bekerülési értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 

7. Nem a szokásos tevékenység keretében 
értékesített áru, telek vagy más ingatlan 
értékesítéskori könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
8. Az adóévet megelőző adóév(ek)ben a Htv. 

40/F. § (2) bekezdés d) pontja szerint a könyv 
szerinti érték növeléseként már figyelembe 
vett összeg, ha az IFRS-ek alkalmazásából az 
következik, hogy az az adóévben az (1) és (2) 
bekezdés szerint a könyv szerinti érték 
összegét növeli: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység nettó elábé 
(+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
10. Megszűnt tevékenységből származó elábé: □ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
IV. Anyagköltség 

 
(forintban)

1. Anyagköltség [2+3-4+5+6]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2. Az anyag üzleti évben ráfordításként 

elszámolt felhasználáskori könyv szerinti 
értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Az anyag könyv szerinti értékének 

megállapítása során az IAS 2 Készletek című 
standard 11. bekezdése alapján figyelembe 
vett, a számvitelről szóló törvény szerinti 
utólag kapott (járó) – nem számlázott – 
szerződés szerinti engedménynek minősülő 
kereskedelmi engedmények, rabattok és 
hasonló tételek összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4. Annak az anyagnak a ráfordításként 
elszámolt könyv szerinti értéke, amelyet az 
IAS 2 Készletek című standard 35. 
bekezdésében említettek szerint saját 
előállítású ingatlanok, gépek, berendezések 
alkotórészeként használtak fel és amelynek 
könyv szerinti értékét a saját előállítású 
ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési 
értékében figyelembe vették: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 
alapján végzett tevékenység anyagköltsége 
(+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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6. Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó 
anyagköltség: □ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
V. Közvetített szolgáltatások értéke 

 
(forintban)

1. Közvetített szolgáltatások értéke 
[2+3+4+5]: □ □□□ □□□ □□□ □□□
 

2. Az IFRS-ek szerint nem ügynökként 
közvetített szolgáltatások értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
3. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján 

bevételnövelő tételként figyelembe vett 
szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített 
szolgáltatás könyv szerinti értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
4. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás 

alapján végzett tevékenység keretében 
közvetített szolgáltatások értéke (+,-):* 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
5. Megszűnt tevékenység során közvetített 

szolgáltatás értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
VI. Alvállalkozói teljesítés értéke 

 

 
(forintban)

 

1. Alvállalkozói teljesítés értéke (2+3): □ □□□ □□□ □□□ □□□
 

2. Folytatódó tevékenység során alvállalkozói 
teljesítés értéke: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
3. Megszűnt tevékenység során alvállalkozói 

teljesítés értéke: □ □□□ □□□ □□□ □□□
 

 
VII. Áttérési különbözet az IFRS-ek első 

alkalmazásakor 
 

(forintban)

1. Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):* □ □□□ □□□ □□□ □□□
 

2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti 
áttérési különbözet: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
2.1.  A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont aa) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2.2.  A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont ab) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
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3. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti 
különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont ba) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3.2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont bb) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
VIII. Áttérési különbözet az IFRS-ek 

számviteli politika változásakor 
 

(forintban)

1. Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):* □ □□□ □□□ □□□ □□□
 

2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont szerinti 
áttérési különbözet: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□
2.1. A Htv. 40/J § (3) bekezdés a) pont aa) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
2.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont ab) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont szerinti 

különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3.1. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont ba) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
3.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont bb) 

alpont szerinti áttérési különbözet: □ □□□ □□□ □□□ □□□
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
 

 
 

_____________________ □□□□ □□ □□  
_________________________ 

helység év hó nap az adózó vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása 
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„J” JELŰ BETÉTLAP 
 

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany 
tagjainak nyilatkozata 

 
I. Nyilatkozat 

 
Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében, 
családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az 
adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.   

 
Oldalszám: __/__      

 
II. Adóalanyok adatai 

 
1. Adószámmal és közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalany és/vagy családi 

gazdálkodó adóalany neve: ____________________________________________________ 

2. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

 
1. Adóalany neve:______________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________ 

 
 

1. Adóalany neve:______________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________ 

 
 

1. Adóalany neve:______________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________ 

 
*4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jelű lapot is ki kell tölteni! 
 

_______________________ □□□□ □□ □□ _______________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
” 
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3. melléklet a(z) …/2017. (… . ...) NGM rendelethez 

 
  

„1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 
 
 

ADATBEJELENTÉS 
 

az épület, épületrész utáni 
építményadóról 

 
FŐLAP 

 
Benyújtandó az épület, épületrész (építmény) fekvése szerinti 

települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. 
 

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) 
 
 

 
I. Az adatbejelentés fajtája: 

 
 

1. Nem megállapodás alapján benyújtott 

adatbejelentés: □ 

 
2. Megállapodás alapján benyújtott 

adatbejelentés1:  □ 
1Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az 
adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az 
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete 
alapján kell benyújtani. 
 

 
II. Az adatbejelentő adatai 

 

3. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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1. Az adatbejelentő neve, szervezet neve:_________________________________________________ 

 
2. Születési helye: _________________________________________________________város/község 

 
3. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 

 
4. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________ 

5. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

6. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

7. Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 
 

8. Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

9. Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

10. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet estén): 
_________________________________________________________________________________ 
 
Telefonszáma: _______________________, e-mail címe:    _________________________________ 
 

 
 

III. Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga 
 

1. Az adatbejelentő tulajdonos: □, a tulajdoni hányada: ____/____. 

2. Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: □, a jogosultsági hányada: ____/____. 
2.1. Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege: 

2.2. □ Kezelői jog □ Vagyonkezelői jog □ Haszonélvezeti jog □ Használat joga 
 

 
 

IV. Az építmény címe: 
 

 
1. Cím: ____,____________________________________________________________város/község 

____________________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

2. Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________. 
 

3. Az ingatlanon lévő adótárgyak (épületek, épületrészek) száma: ____ db. 
 

3.1.A lakásról, üdülőről szóló „A” jelű betétlapok 
száma: ____ db. 

3.2.A kereskedelmi egységről (szállásépületről), 
az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről 
szóló „B” jelű betétlapok száma: ____ db. 
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V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 
valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 
aláírása 

Jelölje X-szel: 
 □ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az 

adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képviselő 
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Betétlapok száma: ____. Oldalszám: ____. 
 

„A” jelű betétlap 
 

az építményadó adatbejelentéséhez 
a lakásról és az üdülőről 

 
(adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!) 

 
 

 
I. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja: 

 

1. □ Új építmény: 

1.1. □ Használatbavételi vagy 
fennmaradási engedély 

       jogerőre emelkedése, véglegessé válása 

1.2. □ A használatbavétel tudomásulvételéről 
szóló hatósági bizonyítvány kiadása 

1.3. □ Egyszerű bejelentéshez kötött 
épület felépítésének megtörténtéről 
szóló hatósági bizonyítvány kiadása 

1.4. □ Az engedély nélkül épült vagy anélkül 
használatba vett építmény tényleges 
használatba vétele 

2. □ Építmény szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás) 

3. □ Vagyoni értékű jog alapítása 4. □ Vagyoni értékű jog megszűnése 

5. □ Adóbevezetés 

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

II. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja: 
 

1. □ Az adóalap változása 

2. □ Egyéb: 
________________________________________________________________________________ 
 

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 
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III. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja: 

 

1. □ Építmény lebontása 2. □ Építmény megsemmisülése 

3. □ Építmény elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás) 
4. Vagyoni értékű jog alapítása 5. Vagyoni értékű jog megszűnése 

Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

IV. Az építmény címe: 
 

 
1. Cím: ____,______________________________________________________________város/község 

_____________________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

2. Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________. 
 

 
 

V. Az építmény fajtája: 
 

□ Egylakásos lakóépületben 
lévő lakás 

□ Többlakásos lakóépületben, 
egyéb épületben lévő lakás 

□ Üdülő 

   

□ Családi ház □ Társasházi lakás □ Üdülő 

□ Sorház □ Lakásszövetkezeti lakás □ Hétvégi ház 

□ Láncház 

□ Egyéb: 
___________________________ 

□ Apartman 

□ Kastély, villa, udvarház □ Nyaraló 

□ Egyéb: 
___________________________ 

□ Csónakház 

□ Egyéb: 
___________________________ 

 
 

VI. Az építményadó alapja: 
 

 
1. Az építmény hasznos alapterülete: __________ m2  

  (E pontot csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 
 

2. Az építmény forgalmi értéke: ______________ Ft. 
 (E pontot csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni! Kitöltése nem kötelező.  Az 
építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről adótárgyanként egy-egy „C” jelű betétlapot is ki kell 
tölteni!) 
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VII. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség 

igénybevétele: 
 

1. □ Szükséglakás (Htv. 13. § a) pontja) 

2. □ Kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott 
egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos alapterülete: __________ m2, vagy ezen 
helyiség(ek) forgalmi értéke: __________ Ft.1 (Htv. 13. § b) pontja) 

 
1. E pontban a forgalmi értéket csak a forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni, ha az adózó a 
mentességet igénybe kívánja venni! 
 

 
VIII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről: 

 

1. Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni: □  
2. Az építési, vagy örökségvédelmi engedély jogerőre, vagy véglegessé válásának időpontja: 

□□□□ év □□ hó □□ nap 
 
 

 
IX. Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele: 

 

 
1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen 

mentes terület nagysága: ________________ m2. (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén 
kell kitölteni!) 
 

2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen 
mentes hasznos alapterület ________________ m2 vagy értékrész: _______________________ Ft. 
(Csak forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!) 

 
3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen. 

 
 

 
X. Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok: 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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XI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 
valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 
aláírása 
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Betétlapok száma: ____. Oldalszám: ____. 
 

„B” jelű betétlap 
 

az építményadó adatbejelentéséhez 
a kereskedelmi egységről (szállásépületről), 

az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről 
 

(adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!) 
 
 

 
I. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja: 

 

1. □ Új építmény: 

1.1. □ Használatbavételi vagy 
fennmaradási engedély 

       jogerőre emelkedése, véglegessé válása 

1.2. □ A használatbavétel tudomásulvételéről 
szóló hatósági bizonyítvány kiadása 

1.3. □ Egyszerű bejelentéshez kötött 
épület felépítésének megtörténtéről 
szóló hatósági bizonyítvány kiadása 

1.4. □ Az engedély nélkül épült vagy anélkül 
használatba vett építmény tényleges 
használatba vétele 

2. □ Építmény szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás) 

3. □ Vagyoni értékű jog alapítása 4. □ Vagyoni értékű jog megszűnése 

5. □ Adóbevezetés 

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

II. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja: 
 

1. □ Az adóalap változása. 

2. □ Egyéb: 
________________________________________________________________________________ 
 

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 
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III. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja: 

 

1. □ Építmény lebontása 2. □ Építmény megsemmisülése 

3. □ Építmény elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás) 

4. □ Vagyoni értékű jog alapítása 5. □ Vagyoni értékű jog megszűnése 

Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

IV. Az építmény címe: 
 

 
1. Cím: ____,___________________________________________________________város/község 

              __________________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

2. Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________ 
 

 
 

V. Az építmény fajtája: 
 

□ Kereskedelmi egység □ Szállásépület □ Egyéb nem lakás céljára 
szolgáló épület 

   

□ Kereskedelmi üzlet, bolt, abc, 
áruház, üzletház 

□ Szálloda □ Hotel 
□ Üzem, 
üzemcsarnok, 
gyár 

□ Műhely, 
szerviz 

□ Csárda, bisztró, borozó, 
söröző, büfé, cukrászda, kávézó, 
étterem 

□ Panzió □ Fogadó □ Garázs, 
gépjárműtároló 

□ Raktár 

□ Iroda, műterem 

□ Motel □ Szálló 

□ Üvegház □ Pince 

□ Kórház, rendelő, szanatórium, 
gyógyszertár 

□ Présház □ Hűtőház 

□ Egyéb: 
___________________________ 

□ Gazdasági 
épület 

 
□ Vendégház □ Hostel 

□ Egyéb: 
___________________________ 

□ Egyéb: 
___________________________ 
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VI. Az építményadó alapja: 

 
 

1. Az építmény hasznos alapterülete: __________ m2  
      (E pontot csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 
 

2. Az építmény forgalmi értéke: ______________ Ft. 
                 (E pontot csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni! Kitöltése nem kötelező.  Az 
építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről adótárgyanként egy-egy „C” jelű betétlapot is ki kell tölteni!)
 

 
VII. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség 

igénybevétele: 
 

1. □ Kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott 
egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos alapterülete: __________ m2, vagy ezen 
helyiség(ek) forgalmi értéke: ___________________ Ft.1 (Htv. 13. § b) pontja). 

2. □ Radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló építmény (Htv. 13. § ca) pontja). 

3. □ Kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény (Htv. 13. § cb) pontja). 

4. □ Az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló 
építmény, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (Htv. 13. § h) 
pontja). 

 
1E pontban a forgalmi értéket csak a forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni, ha az adózó a mentességet 
igénybe kívánja venni! 
 

 
VIII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről: 

 

1. Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni: □  
2. Az építési, vagy örökségvédelmi engedély jogerőre, vagy véglegessé válásának időpontja: 

□□□□ év □□ hó □□ nap 
 
 

 
IX. Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele: 

 
 

1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen 
mentes terület nagysága: ________________ m2. (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell 
kitölteni!) 
 

2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen 
mentes hasznos alapterület ________________ m2 vagy értékrész: _______________________ Ft. 
(Csak forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!) 

 
3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen. 
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X. Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok: 
 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
XI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 
aláírása 
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Oldalszám: ____. 

 
„C” jelű betétlap 

 
 az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről 

 
A betétlapot a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni! 

 
(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!) 

 
 

I. Az adótárgy megnevezése: __________________________, ____/____ (betétlap/oldalszám). 

 
 

II. Az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb műszaki paraméterek: 
 

1.  

 
Az építmény felépítésének, létesítésének időpontja 
(év): 
 

 év 

2.  Az építmény hasznos alapterülete (m2): 
 

_____________ m2 

 

3.  

 
Az építmény legutolsó teljes felújítása 
befejezésének időpontja (év)1: 
 

 év 

4.  Az építmény teherhordó falazata, illetve az 
alkalmazott építési technológia: 

□ Tégla 

□ Kő 

□ Monolit beton 

□ Házgyári panel 

□ Könnyűszerkezet 

□ Fa 

□ Vályog 

□ Vert és egyéb hagyományos 

□ Egyéb nem hagyományos 
1Az adatbejelentés benyújtását megelőző 5 évben, legalább két fő szerkezeti elem (pl. tetőszerkezet felújítása, 
nyílászárók cseréje) teljes felújítása, cseréje esetén kell kitölteni.
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III. Az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb használati jellemzői: 

 

1.  Az építmény (lakás) komfortfokozata: 

□ Összkomfortos 

□ Komfortos 

□ Félkomfortos 

□ Komfort nélküli 

2.  Többlakásos lakóépületben lévő lakások tájolása: 

□ Egyik szoba sem nyílik udvari   
vagy északi irányba 

□ Szobák legalább felének ablaka 
udvarra vagy északi irányba nyílik 

□ Egyéb: 
______________________________ 
 

3.  Többlakásos lakóépületben lévő lakások 
megközelíthetősége: 

□ Lépcső 

□ Lift 

□ Egyéb: 
______________________________ 
 

4.  Fűtési mód: 

□ Egyedi fűtés 

□ Központi fűtés 

□ Távfűtés 

□ Etage 

□ Egyéb: 
______________________________ 
 

 
 

 
IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 
aláírása 

” 
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melléklet a(z) …/2017. (… . ...) NGM rendelethez 
 
 

„3. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 
 
 

ADATBEJELENTÉS 
 

a telekadóról 
Benyújtandó a telek fekvése szerinti 

települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. 
 

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) 
 
 

 
I. Az adatbejelentés fajtája: 

 
 

1. Nem megállapodás alapján benyújtott 

adatbejelentés: □ 

 
2. Megállapodás alapján benyújtott 

adatbejelentés1:  □ 
1Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az 
adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az 
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete 
alapján kell benyújtani. 
 

 
II. Az adatbejelentő adatai 

 

4. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
„3. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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1. Az adatbejelentő  neve, szervezet neve:_________________________________________________ 

 
2. Születési helye: _________________________________________________________város/község 

 
3. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 

 
4. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________ 

5. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

6. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

7. Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 
 

8. Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

9. Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

10. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet estén): 
_________________________________________________________________________________ 
 
Telefonszáma: _______________________, e-mail címe:    _________________________________ 
 

 
 

III. Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga 
 

1. Az adatbejelentő tulajdonos: □, a tulajdoni hányada: ____/____. 

2. Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: □, a jogosultsági hányada: ____/____. 
2.1. Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege: 

2.2. □ Kezelői jog □ Vagyonkezelői jog □ Haszonélvezeti jog □ Használat joga 
 

 
 

IV. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja: 
 

1. □ Új telek 2. □ Telek szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, 
ajándékozás, elbirtoklás) 

3. □ Vagyoni értékű jog alapítása 4. □ Vagyoni értékű jog megszűnése 
5. □ A belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-

nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése vagy tényleges mezőgazdasági 
művelésének a megszüntetése 

6. □ A külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-
nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése



39960 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 233. szám 

 
 

7. □ Az erdőnek minősülő telek esetében: 
□ 7.1. a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban 

művelés alól kivett területre történő átvezetése, 
feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban 

erdőként nem tartják nyilván 

□ 7.2. Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól 
kivett területként nyilvántartott földterületnek az 

Országos Erdőállomány Adattárból történő törlése 

8. □ A tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzés törlése 

9. □ Az építmény megszűnése: 

□ 9.1. Az építmény megsemmisülése. □ 9.2. Az építmény lebontása. 

10. □ Adóbevezetés. 

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

V. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja: 
 

1. □ Az adóalap változása 

2. □ Egyéb: 
________________________________________________________________________________ 
 

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

VI. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja: 

1. □ A telek megszűnése 2. □ A telek elidegenítése (Pl. adásvétel, 
ajándékozás) 

3. □ Vagyoni értékű jog alapítása 4. □ Vagyoni értékű jog megszűnése 
5. □ Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek 

esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági 
művelése megkezdése 

6. □ A tényleges mezőgazdasági művelés 
alatt álló belterületi telek esetében a telek 
művelési ágának ingatlan-nyilvántartási 
átvezetése 

7. □ A belterületen fekvő termőföld esetében 
annak tényleges mezőgazdasági művelése 
megkezdése 

8. □ A külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási 
feljegyzése 

9. □ A teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő 
művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése
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10. □ A telek teljes területének építménnyel történő beépítése 

11. □ Egyéb:  
_________________________________________________________________________ 

 

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

VII. A telek címe: 
 

 
1. Cím: ____,____________________________________________________________város/község 

   _________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. 
 

2. Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________. 

 
 

VIII. A telek általános jellemzői: 
 
 

1. A telek teljes területe: ______________ m2. 
 

2. A telekből építménnyel (épülettel, épületrésszel) fedett terület: ______________ m2. 
 

3. A telekadó hatálya alá tartozó terület (1-2): ______________ m2 
 

4. A telek forgalmi értéke: __________ Ft.1 
1E pontot csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni! Kitöltése nem kötelező.  A telek 
forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről a IX. pontot is ki kell tölteni!) 
 

 
IX. A telek forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzői, paraméterei: 

(Csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 
 

1.  A telek közművesítettsége: 

 Ivóvíz 

 Szennyvízcsatorna 

 Csapadékelvezető-csatorna 

 Házi derítő (szikkasztó) 

 Lakossági áram 

 Ipari áram 

 Földgáz 

 Egyedi gáztartás 
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2.  A telek megközelíthetősége: 

 Aszfaltút 

 Beton- vagy egyéb szilárdburkolatú út 

 Földút 

 A telek nem rendelkezik útkapcsolattal 
 

 
X. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség 

igénybevétele: 
 

 

1. □ Az építmény hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész: _____________________ m2. 
      (Htv. 19. § a) pontja) 

2. □ A mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek.1 (Htv. 19. § b) pontja) 

3. □ Az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a. (Htv. 19. § c) pontja) 

4. □ A termék-előállító üzeméhez tartozó védő-biztonsági terület (övezet) nagysága:  
_______________________ m2. (Htv. 19. § d) pontja) 

1 Az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv által kiállított igazolást az adatbejelentéshez csatolni kell! 
 

 
XI. Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele: 

 
 

1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen 
mentes terület nagysága: ________________ m2. (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén 
kell kitölteni!) 
 

2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen 
mentes alapterület ________________ m2 vagy értékrész: _______________________ Ft. (Csak 
forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!) 

 
3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen. 

 
 

 
XII. Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok: 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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XIII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 
valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 
aláírása 

Jelölje X-szel: 
 □ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az 

adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képviselő 

” 
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5. melléklet a(z) …/2017. (… . ...) NGM rendelethez 
 
 

„5. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 
 
 

ADATBEJELENTÉS 
 

a magánszemély kommunális adójáról 
 

Benyújtandó az adótárgy fekvése szerinti 
települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. 

 
(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) 

 
 

 
I. Az adatbejelentés fajtája: 

 
 

1. Nem megállapodás alapján benyújtott 

adatbejelentés: □ 

 
2. Megállapodás alapján benyújtott 

adatbejelentés1:  □ 
1Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az 
adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az 
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete 
alapján kell benyújtani. 
 

 
II. Az adatbejelentő adatai 

 

5. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
„5. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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1. Az adatbejelentő  neve: ______________________________________________________________ 

 
2. Születési helye: _________________________________________________________város/község 

 
3. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 

 
4. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________ 

5. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

6. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

7. Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 
 

8. Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

9. Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

10. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől): 
_________________________________________________________________________________ 
 
Telefonszáma: _______________________, e-mail címe:    _________________________________ 
 

 
 

III. Az adatbejelentő tulajdonjogi, vagyoni értékű jogi minősége, tulajdoni (jogosultsági) 
hányada: 
 

1. Az adatbejelentő tulajdonos: □, a tulajdoni hányada: ____/____. 

2. Az adatbejelentő bérlő: □, a jogosultsági hányada: ____/____. 

3. Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: □, a jogosultsági hányada: ____/____. 
3.1. Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege: 

3.2. □ Kezelői jog □ Vagyonkezelői jog □ Haszonélvezeti jog □ Használat joga 
 

 
 

IV. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja: 
 

1. □ Új ingatlan: 

1.1. □ Új építmény 1.2. □ Új telek 

2. □ Új ingatlan szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás): 

2.1. □ Új építmény szerzése 2.2. □ Új telek szerzése 
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3. □ Vagyoni értékű jog 
alapítása 

4. □ Vagyoni értékű jog 
megszűnése

5. □ Bérleti jog 
alapítása

6. □ A belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-
nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése vagy tényleges mezőgazdasági 
művelésének a megszüntetése 

7. □ A külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-
nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése

8. □ Az erdőnek minősülő telek esetében: 
□ 8.1. A földterületnek az ingatlan-

nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő 
átvezetése, feltéve, ha az Országos Erdőállomány 

Adattárban erdőként nem tartják nyilván

□ 8.2. Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól 
kivett területként nyilvántartott földterületnek az 

Országos Erdőállomány Adattárból történő törlése. 

9. □ A tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzés törlése 

10. □ Az építmény megszűnése: 

□ 10.1. Az építmény megsemmisülése □ 10.2. Az építmény lebontása 

11. □ Adóbevezetés 

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

V. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja: 
 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

VI. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja: 
 

1. □ Ingatlan megszűnése: 

1.1. □ Az építmény megszűnése 1.2. □ A telek megszűnése 

2. □ Az ingatlan elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás): 

2.1. □ Az építmény elidegenítése 2.2. □ A telek elidegenítése 
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3. □ Vagyoni értékű jog 
alapítása

4. □ Vagyoni értékű jog 
megszűnése

5. □ Bérleti jog 
megszűnése 

6. □ Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek 
esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági 
művelése megkezdése 

7. □ A tényleges mezőgazdasági művelés 
alatt álló belterületi telek esetében a telek 
művelési ágának ingatlan-nyilvántartási 
átvezetése 

8. □ A belterületen fekvő termőföld esetében 
annak tényleges mezőgazdasági művelése 
megkezdése 

9. □ A külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási 
feljegyzése 

10. □ A teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő 
művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése 

11. □ A telek építménnyel való beépítése 

12. □ Egyéb:  
_________________________________________________________________________ 

 

Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 
 

VII. Az adótárgy címe: 
 

 
1. Cím: ____,____________________________________________________________város/község 

   ____________________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

2. Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________. 
 
 
 

VIII. Egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és száma: 
 

1. Egylakásos lakóépületben lévő 
lakás: □□□ db 

2. Több lakásos lakóépületben 
lévő lakás: □□□ db 

3. Üdülő: □□□ db 4. Kereskedelmi egység: □□□ db 

5. Szállásépület: □□□ db
6. Egyéb nem lakás céljára 

szolgáló építmény: □□□ db

7. Telek: □ db 
8. Nem magánszemély 

tulajdonában álló lakás bérleti 
joga: 

□□□ db 
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IX. Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele: 
 

 
1. Önkormányzati rendeleti adómentesség ________________________________________jogcímen  

 
2. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen. 

 
 

 
X. Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok: 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
XI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása 

Jelölje X-szel: 
 □ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az 

adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képviselő 

” 
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6. melléklet a(z) …/2017. (… . ...) NGM rendelethez 
 
 

„13. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 
 
 

ADATBEJELENTÉS 
 

a gépjárműadóról 
 
 

Benyújtandó a/az ________________________ 
(települési önkormányzati, fővárosban a kerületi) önkormányzati adóhatóságnak. 

 
(Gépjárművenként külön-külön adatbejelentést kell benyújtani!) 

 
 

 
I. Az adatbejelentő adatai 

 
 

1. Az adatbejelentő (adóalany) neve, szervezet neve:__________________________________________ 
 

2. Születési helye: _________________________________________________________város/község 
 

3. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 
 
4. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________ 

6. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

7. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

8. Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 
 

9. Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

10. Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

11. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet estén): 
_________________________________________________________________________________ 

 
          Telefonszáma: ______________________, e-mail címe:____________________________________ 
 

 
II. Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonjoga, üzembentartói joga 

 

1. Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonos: □ 2. Az adatbejelentő (adóalany) üzembentartó: □ 

6. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
„13. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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III. A gépjármű rendszáma, alvázszáma 
 

 
1. Rendszám: ___________________ 

 
1.1. Amennyiben volt, akkor előző 

rendszám: ________________ 
 

2. Alvázszám: __________________________ 

 
 

IV. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXVII. törvény szerinti mentesség jogcíme: 
 

1. □ Költségvetési szerv (Gjt. 5. § a) pont) 

2. □ Egyesület, alapítvány tulajdonos-adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § b) pont) 
(feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben az adóalanynak társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett)  

3. □ Autóbusz (Gjt. 5. § c) pont) 
(feltéve, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének 
legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott)1 

4. □ Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű (Gjt. 5. § d) pont) 

5. □ Létesítményi tűzoltóság szerkocsinak minősülő gépjárműve (Gjt. 5. § e) pont) 

6. □ Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § f) 
pont)2 

7. □ Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele 
közös háztartásban élő közeli hozzátartozó (adóalany) gépjárműve (Gjt. 5. § f) pont)2 

8. □ Környezetkímélő gépkocsi (Gjt. 5. § g) pont)3 

9. □ Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja 
(Gjt. 5. § j) pont)3 

10. □ Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi 
katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség 
más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és 
parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar 
állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő 
gépjármű. (Gjt. 5. § k) pont) 
 

1.  A feltételek teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell. 
2. Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja 
szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt 
az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja. 
3. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter álláspontja irányadó! 
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V. Adómentességre való jogosultság kezdő és befejező időpontja: 

 
 

1. Adómentességre való jogosultság kezdő 
időpontja: 

□□□□ év □□ hó □□ nap 
 

 
2. Adómentességre való jogosultság 

megszűnésének időpontja: 

□□□□ év □□ hó □□ nap 
 

 
 

VI. Nyilatkozat a Gjt. 5. § c) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez 
 

□ Nyilatkozom, hogy a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételem ____ 
%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. 
 
 

 
VII. Tájékoztató adat a Gjt. 5. § f) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez 

 

□ Tájékoztatom az adóhatóságot, hogy a Gjt. 5. § f) pontja szerinti adómentességet kizárólag egy, a III/1. 
pontja szerinti forgalmi rendszámú, ________kW teljesítményű gépjárműre kívánom igénybe venni, azt 
személytaxi-szolgáltatásra, más személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra nem használom. 
 
 

 
VIII. Adófizetési kötelezettség szünetelése 

 

1. □ A gépjármű jogellenes eltulajdonítása (az adófizetési kötelezettség szüneteltetésének kérelme) 

2. Az igazolást kiállító hatóság megnevezése: 
________________________________________ 

3. Az igazolás kelte: 

□□□□ év □□ hó □□ nap 

4. □ Az adófizetési kötelezettség szünetelés 
végének bejelentése 

 
5. Az adófizetési kötelezettség szünetelés 

végének időpontja 

□□□□ év □□ hó □□ nap 
 

 
IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek 
 

_____________________ 
helység 

 

□□□□
év 

 

□□
hó 

 

□□
nap 

 
_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 
aláírása 

Jelölje X-szel: 
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 □ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az 
adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képviselő 

” 
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          Oldalszám:  

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez 
(Benyújtandó, ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet) 

  

I. Az adatbejelentés benyújtója 

 Az adatbejelentő cégneve: _________________________________________________________________________________________ 
 

Adószáma: - -  
 

II. Ingatlan 

 1. Címe:   ________________________________________________________________________________________ város/község 

  _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

 2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 
 

III. Az adóalany szervezet tagjai (részvényesei) 

 Tag 1. 

 Neve: _____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 Tag 2. 

 Neve: _____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

Tag 3. 

 Neve: _____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 Tag 4. 

 Neve: _____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 Tag 5. 

 Neve: _____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:   Belföldi   Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
  

 _____________________________ 
helység 

 

év 

 

hó nap 

 _________________________________________ 
az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 
 

 

” 
  

7. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
„17. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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7. melléklet a(z) …/2017. (… . ...) NGM rendelethez 

„19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 
 

Betétlapok száma: __, Oldalszám: __/__. 
 

BEVALLÁS 
 

az előrehozott helyi adóról 
 

FŐLAP 
 

 
 

I. Az adóalany adatai: 
 
 

1. Az adóalany neve:  _____________________________________________________________ 
 

2. Születési helye:______________________________________________________város/község 
 

3. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 
 

4. Anyja születési családi és utóneve: ________________________________________________ 

5. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

6. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

7. Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 
 

8. Székhelye, lakóhelye: ____,____________________________________________város/község 
_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 

 
9. Levelezési címe:_____,________________________________________________város/község 

_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 
 

10. Az adóbevallást kitöltő neve, elérhetősége: __________________________________________ 
 

Telefonszáma: _______________________, e-mail címe:    _____________________________ 
 
 

 
II. Az előrehozott adó 

 
(forintban)

 

1. Az előrehozott adó összege*: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
*Részletezése az e bevalláshoz tartozó külön betétlapon található. A bevallott előrehozott adó teljes összegét a 
települési önkormányzat előrehozott adó beszedési számlájára kell befizetni.  
 
 
 

8. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
„19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek 
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap Az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

 
 
 
 
 
 

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője 
(meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel: 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás 
aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képviselő 

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 

 
 

BETÉTLAP 
 

az előrehozott helyi adó összegéről, 
a jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettség esedékességéről 

és az előrehozott helyi adó beszámításáról 
 
 

 
I. Az előrehozott adó összege, a jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettség 

esedékességének időpontjai és az előrehozott adó beszámítása 
 

Sor-
szám: 

Jövőben esedékessé váló 
adó megnevezése1: 

Jövőben esedékessé váló 
adófizetési 

kötelezettség esedékességének 
időpontja(i): 
(év, hó, nap) 

Az önkormányzati 
adóhatóság által 
beszámítandó  

előrehozott adó 
összege: 

(forintban) 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
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7.    
8.    
9.    

10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    

20.*    
1Előrehozott adót az építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója valamint az állandó jellegű és az 
ideiglenes jellegű helyi iparűzési adóban lehet fizetni. 
*20 tétel felett további betétlap kitöltése szükséges!
 

_____________________ □□□□ □□ □□ _________________________ 
helység év hó nap Az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
” 
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8.  melléklet a(z) …/2017. (… . …) NGM rendelethez 
 

Az R1. 9. melléklete szerinti, „BEVALLÁS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz” elnevezésű nyomtatvány a IV. pontját 
követően a következő V. ponttal egészül ki: 

„ 
 

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 
megfelelnek 

 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

 
 
 
 
 
 

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) 
nyújtja be, jelölje X-szel: 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 

” 
  

9. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
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9. melléklet a(z) …/2017. (… . ...) NGM rendelethez 
 

1. Az R1. 15. melléklete szerinti, a „MEGÁLLAPODÁS adóval kapcsolatos kötelezettségekről 
és jogokról” elnevezésű nyomtatvány III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
III. Az adatbejelentés benyújtója 

 1. Adatbejelentő neve (cégneve): ______________________________________________________________________________________ 

 2. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 3. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________________________________________ 

 4. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 5. Statisztikai számjele: - - -  

 6. Pénzintézeti számlaszáma: - -  

 7. Székhelye, lakóhelye:  ____________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 8. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________ 

„ 
 

2. Az R1. 15. melléklete szerinti, a „MEGÁLLAPODÁS adóval kapcsolatos kötelezettségekről 
és jogokról” elnevezésű nyomtatvány VI. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 _____________________________ 
helység 

 

év 

 

hó nap 

 _________________________________________ 
az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása  

” 
 

  

10. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
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10. melléklet a(z) …/2017. (… . ...) NGM rendelethez 

 
Az R1. 20. melléklete szerinti, a „BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó 
jellegű helyi iparűzési tevékenység esetén” elnevezésű nyomtatvány III. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„ 
 

III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 
megfelelnek 

 

 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

 
 
 
 
 
 

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) 
nyújtja be, jelölje X-szel*: 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni. 

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 

” 
 

  

11. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
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11. melléklet a(z) …/2017. (… . ...) NGM rendelethez 
 
Az R1. 22. mellékletben az „adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az _________________ önkormányzat adóhatóságához” 
szövegrész helyébe a „benyújtandó a/az _________________ önkormányzat adóhatóságához” 
szöveg lép.  

 
 

 
 

  

12. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

 
 

12. melléklet a(z) …/2017. (… . ...) NGM rendelethez 
 
1. Az R1. 23. melléklete szerinti, a „BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű 
iparűzési tevékenység esetén” elnevezésű nyomtatvány FŐLAP IX. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„ 

 
IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 

megfelelnek 
 

 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

 
 
 
 
 
 

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) 
nyújtja be, jelölje X-szel*: 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni. 

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________ 

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________ 

” 
2. Az R1. 23. melléklet szerinti, a „BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű 
iparűzési tevékenység esetén” elnevezésű nyomtatvány FŐLAP VII. pont 13. alpontjában az „a 
11. sorban” szövegrész helyébe az „a 12. sorban” szöveg lép. 

 
 

13. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez
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A nemzeti fejlesztési miniszter 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelete
az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 3., 4. és 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 
1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  díjfizetés ellenében használható utakról szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyorsforgalmi utak 
e rendelet szerinti díjkategóriába tartozó gépjárművel, valamint pótkocsival (a továbbiakban együtt: gépjármű vagy 
jármű) – polgári jogi jogviszony keretében – történő használatáért használati díjat (a továbbiakban: díj), továbbá 
a díjfizetés elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni.”

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell díjat fizetni:)
„b) a  Magyarországon települt, Magyarországon szolgálatot teljesítő vagy Magyarországon áthaladó külföldi 
fegyveres erők vagy nemzetközi katonai szervezetek által üzemben tartott gépjárművek után,”

 (2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Nem kell díjat fizetni:)
„h) viszonosság alapján azon országok diplomáciai testületei által üzemben tartott járművek után, amely országok 
a magyar diplomáciai testületek által üzemben tartott járművek számára ugyanilyen mentességet biztosítanak.”

 (3) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott jogosultak kizárólag azokkal a  gépjárműveikkel használhatják 
térítésmentesen a  díjköteles útszakaszt, amelyek forgalmi rendszámát a  jogosultság igazolásával előzetesen 
írásban vagy elektronikusan a  (3)  bekezdésben meghatározott szervezetnek bejelentették, és bejelentésük 
alapján nyilvántartásba kerültek. Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak a díjmentes járműveik körét érintő 
változásokat haladéktalanul kötelesek bejelenteni a (3) bekezdésben meghatározott szervezetnek.
(2a) A  (2)  bekezdés szerinti díjmentesség tartama az  az időszak, ameddig az  (1)  bekezdés alapján a  díjmentesség 
az adott jármű tekintetében fennáll, de legkésőbb a bejelentés évét követő év január 31. napja.
(2b) Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerint díjmentes úthasználatra jogosult jármű (2)  bekezdés szerinti 
díjmentességének tartama addig áll fenn, ameddig a jármű megkülönböztető jelzés használatára jogosult.”

 (4) Az R. 2. § (4)–(4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Nem kell díjat fizetni a közút lezárásának vagy forgalma korlátozásának, elterelésének az időtartama alatt azon 
az  egyébként díjköteles útszakaszon, amelyet a  Kkt. 14.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott szervek 
– a  közút kezelőjének és a  díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezetnek előzetes vagy szükség esetén egyidejű 
tájékoztatása mellett – terelőútként jelöltek ki. A  lezárást, korlátozást vagy terelést elrendelő szerv a  terelőútként 
kijelölt díjfizetésre kötelezett útszakaszról és a  lezárás, korlátozás vagy terelés időtartamáról a  közlekedésben 
résztvevőket a  médiaszolgáltatók útján tájékoztatja. Az  úthasználati jogosultsággal nem rendelkező gépjárművek 
– a  korlátozást vagy terelést elrendelő szerv ettől eltérő tájékoztatása híján – a  terelőútként kijelölt díjköteles 
utat legfeljebb a  díjköteles szakaszra hajtás kezdete és az  azt követő első csomóponti lehajtó közötti szakaszán 
használhatják díjmentesen. A megfizetett úthasználati jogosultság visszatérítésének a terelés miatti díjmentességre 
tekintettel nincs helye.
(4a) A (4) bekezdés szerinti csomóponti lehajtó lezárása esetén az azt követő első, díjköteles szakaszon lévő le nem 
zárt csomóponti lehajtóig használható díjmentesen a terelőútként kijelölt útszakasz.
(4b) A (4) és a (4a) bekezdés szerinti mentesség érvényes a médiaszolgáltatók útján történő tájékoztatás elmaradása 
esetén is a terelőútként kijelölt díjköteles útszakaszt jogosultság nélkül igénybe vevő gépjárművekre vonatkozóan.”

 (5) Az R. 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködés 
érdekében létrejött nemzetközi szerződés alapján megvalósuló, a  határon átnyúló tevékenységben részt vevő 
járművek a  művelet időtartamára az  egyezmények szerint jóváhagyó szerv által kiállított igazolás alapján 
mentesülnek a  jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól, amennyiben 
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az  adott állammal az  úthasználati díjak elmulasztása miatt kiszabott pótdíj alóli mentesülés tekintetében 
viszonosság áll fenn.”

3. §  Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  díj megfizetésének ténye a  díjkategória és forgalmi rendszám tekintetében e  rendeletben foglaltak szerint 
úthasználati jogosultságot (a továbbiakban: jogosultság) keletkeztet. E  rendelet eltérő rendelkezése hiányában 
a  díjat a  díjköteles úthálózat használatának megkezdése előtt, valamely, a  (2)  bekezdésben meghatározott 
időtartamra és a 6. § (1) bekezdése szerinti díjkategóriára kell megfizetni. A 6. § (3) bekezdésben foglalt jogosultság 
kivételével a  jogosultság a  megadott időtartamon belül a  díjfizetés ellenében használható autópályákról, 
autóutakról és főutakról szóló miniszteri rendeletben meghatározott teljes díjköteles úthálózatra jogosultságot 
keletkeztet. A  6.  § (3)  bekezdésében meghatározott jogosultság a  díjfizetés ellenében használható autópályákról, 
autóutakról és főutakról szóló miniszteri rendelet 2.  mellékletében meghatározottak szerint biztosít úthasználati 
jogosultságot.”

4. §  Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A jogosultság értékesítésekor a jogosultság (2a) bekezdésben meghatározott adatait a viszonteladó értékesítést 
végző munkatársa:
a) a NÚSZ Zrt. által biztosított, vagy
b) saját fejlesztésű, a NÚSZ Zrt. által jóváhagyott
technikai megoldás alkalmazásával köteles rögzíteni.
(2a) A jogosultság értékesítése során a következő adatokat szükséges rögzíteni:
a) a jogosult jármű rendszáma;
b) a jogosult jármű felségjele;
c) vásárló által – a  forgalmi engedély vagy a  járműre kiadott egyéb hiteles okmány szerint – meghatározott 
megfelelő díjkategória;
d) a jelen rendeletben foglaltak figyelembevételével megállapított érvényességi időtartam, az érvényesség vége;
e) az úthasználati jogosultság érvényességének kezdete;
f ) az úthasználati jogosultság vásárlásának időpontja;
g) az értékesítőhely megjelölése.”

5. §  Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) Az  úthasználati jogosultság rögzítése elektronikusan történik, a  NÚSZ Zrt. központi rendszerében. 
Az  úthasználati jogosultság csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a  vásárló a  díj megfizetését követően 
az  érvényességet nyugtázó értesítést megkapta, vagy a  vásárlás során az  ellenőrző szelvény eladói példányát 
aláírta és kézhez kapta az ellenőrző szelvény vevői példányát. Az aláírás vagy az elektronikus értékesítési csatornák 
esetében az  elektronikus megerősítő válasz azt igazolja, hogy az  ellenőrző szelvény a  valóságnak és a  vásárló 
akaratának megfelelően tartalmazza az összes tényt és adatot.
(2) Az  érvényességet nyugtázó értesítés vagy ellenőrző szelvény a  4.  § (2a)  bekezdésében foglaltakon túl 
a jogosultság egyedi azonosító számát tartalmazza.
(3) A mobiltelefon útján történő vásárlást nyugtázó értesítés nem kell, hogy tartalmazza az értékesítés időpontjára 
és az értékesítő személyére vonatkozó adatokat.”

6. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A díj mértéke a közúti forgalomban érvényes hatósági engedélyben szereplő bejegyzésben, vagy más, a járműre 
kiadott egyéb hiteles okmányban foglaltak szerint a  jármű fajtája és műszaki adatai alapján a  következőképpen 
meghatározott díjkategóriájától függ:
a) D1 díjkategória: a motorkerékpár, és a  legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, – a vezetővel 
együtt – legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas személygépkocsi és annak pótkocsija,
b) D2 díjkategória: valamennyi olyan gépkocsi, amely egyéb díjkategóriába nem tartozik, és külön jogszabály szerint 
nem minősül útdíjköteles gépjárműnek;
c) B2 díjkategória: az autóbusz;
d) U díjkategória: a D2 és a B2 díjkategóriába tartozó járművek által vontatott pótkocsi (utánfutó).”
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 (2) Az R. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A motorkerékpár után fizetendő heti úthasználati jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára 1470 forint, 
a havi úthasználati jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára 2500 forint.”

 (3) Az R. 6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a  D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó jármű olyan pótkocsit vontat, amely az  U kategóriába tartozik, 
a pótkocsira megváltandó jogosultság megváltható a vontató járműre is.”

7. §  Az R. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A.  § (1) A  D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi üzembentartója – azonos időszakra és kizárólag egy 
forgalmi rendszám után – a  D1 díjkategóriájú jogosultság megváltása esetén a  D2 és a  D1 díjkategória díjmérték 
különbözetének megfizetése alól mentesül és így úthasználati jogosultságot szerez (a továbbiakban: részleges 
díjmentesség), ha
a) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint legalább 3 gyermek után családi pótlékban 
részesülő személynek – ideértve a gyermekvédelmi nevelőszülőt –,
b) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a alapján 
parkolási igazolvánnyal rendelkező személynek, vagy
c) az a) vagy a b) pontban szereplő személy Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 
2. pontja szerinti hozzátartozójának minősül.
(2) A  részleges díjmentesség kizárólag azon gépjárműre vonatkozik és áll fenn, amelyet az  üzembentartó 
– a  jogosultságát megalapozó adatokat tartalmazó – bejelentése alapján a  közlekedési igazgatási hatóság 
nyilvántartásba vett, és kizárólag arra az  időszakra, ameddig az  a  nyilvántartásban részleges díjmentességre 
jogosultként szerepel.
(3) A  részleges díjmentesség – az  (1)  bekezdés b)  pontjában szereplő személyek kivételével – legfeljebb 
a nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig hatályos.
(4) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti jogosultság a  parkolási igazolvány visszavonásával és a  jogosultság 
nyilvántartásból történő törlésével megszűnik.
(5) Mentesül a pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól az, aki az (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja alapján jogosult 
a (2) bekezdés szerinti bejelentést követően a részleges díjmentesség igénybevételére, amennyiben a (2) bekezdés 
szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, de ezen kötelezettségének legkésőbb a 7/A. § (1) bekezdése 
alapján megállapított pótdíjfizetési kötelezettségének teljesítéséről szóló felszólítás kézhezvételét követő 90 napon 
belül eleget tesz, és erről okirati úton tájékoztatja a NÚSZ Zrt.-t, valamint ugyanezen határidőn belül megfizeti a 8. § 
(9) bekezdése szerinti szolgáltatási díjat.”

8. §  Az R. 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Megállítás útján történő ellenőrzése alkalmával a  gépjármű vezetője köteles az  ellenőrző pontnál megállni 
a  jogosultság ellenőrzése végett, és jogosulatlan úthasználat megállapítása esetén a  kapcsolódó adminisztratív 
tevékenység ellátásának idejére a  gépjármű közúti forgalomban érvényes hatósági engedélyét a  díjfizetés 
ellenőrzésére jogosult szervezet ellenőrének átadni. Jogosulatlan úthasználat esetében megállítás útján történő 
ellenőrzéskor a helyszínen a gépjármű vezetője köteles a megfelelő pótdíjat vagy a pótdíjkülönbözetet megfizetni, 
vagy ha annak feltételei fennállnak, díjkategóriájának megfelelő úthasználati jogosultságot vásárolni. Ha a helyszíni 
megállítás alkalmával elmulasztja a jogosultság megvásárlását, a 7/A. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásának 
a vásárlás elmulasztását követően nincs helye.
(3) Az úthasználati jogosultság fennállása a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról 
szóló miniszteri rendelet szerinti díjköteles útszakasz – a  közúti közlekedés szabályairól szóló miniszteri rendelet 
szerint lakott területnek minősülő részei kivételével – bármely pontján, és csomópontjain is ellenőrizhető.”

9. § (1) Az R. 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7/A.  § (1) Ha a  gépjármű az  ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes jogosultsággal – a  (2) és a  (3)  bekezdésben 
foglalt kivétellel –, jogosulatlan úthasználat miatt a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetni.
(2) Nincs helye a  jogosulatlan úthasználat miatt pótdíj kiszabásának a  NÚSZ Zrt. központi rendszerének  
a NÚSZ Zrt. honlapján közzétett üzemszünete és az azt követő 60 percen belül végzett ellenőrzés alapján.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott üzemszünet esetén túl nincs helye továbbá a jogosulatlan úthasználat miatt 
pótdíj kiszabásának a  járműre jelen rendelet szerint megfelelően megváltott jogosultság érvényességi idejének 
kezdetét megelőző 60 percen belül végzett ellenőrzés alapján.
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(4) A  jogosulatlan úthasználatért megállapított pótdíj rendszámonként, naptári naponként legfeljebb egyszer 
szabható ki. Egyszer válik esedékessé a  jogosulatlan úthasználat miatt megállapított pótdíj, több egymást követő 
jogosulatlan úthasználat észlelése esetén, ha az első és az utolsó – nem egyazon naptári napon történt – észlelés 
között nem telt el 60 percnél több idő, és sem az első észlelés, sem pedig az utolsó észlelés napján nem állapított 
meg további jogosulatlan úthasználatot a díjellenőrzést végző szervezet.
(5) Az  ellenőrzés eredményeként a  pótdíjfizetési kötelezettség megállapítása céljából a  díjfizetés ellenőrzésére 
jogosult szervezet a kötelezett és a jármű adatait
a) a személy-, és a  jármű azonosításra alkalmas okmányai, vagy közhiteles nyilvántartásból származó 
adatszolgáltatás,
b) külföldi rendszámmal rendelkező járművek esetében – ha arra másként nincs mód – közreműködő szervezet 
útján állapítja meg.
(6) A pótdíj utólagos megfizetésére a jármű – magyar rendszámmal rendelkező jármű esetében a közúti közlekedési 
nyilvántartási szervezet nyilvántartása szerint a  jogosulatlan úthasználat időpontjában nyilvántartott – üzemben 
tartója, üzemben tartó hiányában a gépjármű tulajdonosa köteles.
(7) A pótdíjat a NÚSZ Zrt. szedi be, amelynek során a NÚSZ Zrt. vagy az általa igénybe vett közreműködő szervezet 
jogosult a pótdíj behajtásával kapcsolatban felmerülő igazolt költségét is érvényesíteni.
(8) A  Kkt. 33/B.  § (5)  bekezdése szerinti, tértivevényes könyvelt küldeményként postára adott pótdíjfizetési 
felszólítást – ellenkező bizonyításig – a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett 
az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a küldemény a címzett lakcíméről, tartózkodási 
helyéről, szálláshelyéről illetve székhelyéről a  NÚSZ Zrt.-hez „nem kereste”, a „címzett ismeretlen helyre költözött”, 
vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza, az  iratot az  ellenkező bizonyításig a  postai kézbesítés megkísérlésének 
napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A  NÚSZ Zrt. a  kézbesítési fikció beállásáról 
a  címzettet az  arról való tudomásszerzést követő nyolc munkanapon belül – egyszerű postai küldeményben – 
értesíti és egyben tájékoztatja a címzettet a kézbesítési fikcióval szembeni kifogás szabályairól.
(9) A  címzett a  kézbesítési fikció beálltáról történő tudomásszerzés napjától számított tizenöt napon belül, 
de legkésőbb a  kézbesítési fikció beálltát követő 90 napig kifogást terjeszthet elő a  NÚSZ Zrt.-nél. Ha 
a  (8)  bekezdés szerinti kézbesítési fikció megdöntésére azért kerül sor, mert a  címzett hitelt érdemlően igazolja, 
hogy a  szabályszerűen megküldött küldeményt önhibáján kívül nem tudta átvenni a  címzés helyén, számára 
a  (10) bekezdés szerinti alap pótdíj megfizetésére 60 napos póthatáridő kerül megállapításra. Postai úton történő 
közlés esetén a (8) bekezdésben foglaltak a jelen bekezdésben foglaltakra is irányadóak.
(10) E  rendelet eltérő rendelkezése hiányában a  pótdíj a  (8)  bekezdés szerinti felszólításnak a  (8)  bekezdés 
szerinti kézbesítésétől, vagy a  pótdíj megfizetésére kötelezettnek a  kézbesítést megelőző más módon való 
tudomásszerzésétől esedékes. A  pótdíj mértékét az  1.  melléklet 1.  pontja tartalmazza. A  motorkerékpár 
vonatkozásában jogosulatlan úthasználat esetén a pótdíj mértéke 60 napon belüli megfizetés esetén 7 500 forint,  
60 napon túli megfizetés esetén 30 000 forint.
(11) Ha a  gépjármű az  ellenőrzéskor a  gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb 
díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor az  1.  melléklet 2.  pontja szerinti 
pótdíjkülönbözetet kell megfizetnie. Ha az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest 
nem alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy nem kell pótdíjat fizetni.
(12) Ha ugyanazon jármű vonatkozásában– a  7/A.  § (4)  bekezdésére is figyelemmel – kettőnél többször 
kerül megállapításra a  jogosulatlan úthasználat ugyanazon üzemben tartó vagy tulajdonos (jelen bekezdés 
alkalmazásában a továbbiakban együtt: üzemben tartó) terhére, a  jogosulatlan úthasználat miatt megküldött első 
pótdíjfizetési felszólítás kézbesítésének napjától számított 75 napon belül az  üzemben tartó kérheti a  kérelem 
alapjául szolgáló jogosulatlan úthasználatot követően az  első pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételéig vagy 
a  kézbesítési fikció beálltáig keletkezett pótdíjfizetési kötelezettség maximalizálását két, a  járműre irányadó 
alap pótdíj vagy különbözeti pótdíj összegére. A  kérelmet a  NÚSZ Zrt. 30 napon belül elbírálja, és a  kérelmezőt 
a döntésről értesíti. A kérelem elbírálása a 7/A. § (10) bekezdése szerinti határidőket nem befolyásolja, de a kérelem 
részleges vagy teljes befogadásával csak a  jelen bekezdésben foglalt követelés marad esedékes, amennyiben 
az  határidőben befizetésre kerül. A  követelés befizetési határideje a  döntés kézbesítését követő 30 nap, melyre 
a  (8)  bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak. A  kérelem befogadása nem érinti a  jelen bekezdésben 
meghatározott időszak előtt keletkezett követelések jogalapját.
(13) A  NÚSZ Zrt. jogosult a  pótdíjfizetésre kötelezett természetes személy kérelmére részletfizetést engedélyezni, 
amennyiben a  kérelmező valószínűsíti, hogy a  pótdíj egy összegben történő megfizetése jelentős anyagi terhet  
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róna rá. A pótdíj megfizetésére kötelezett fizetési késedelme a részletfizetés kedvezményének fenntartását kizárja, 
és a tartozást egy összegben esedékessé teszi azzal, hogy kamat ebben az esetben sem követelhető.”

 (2) Az R. 7/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  pótdíj utólagos megfizetésére a  jármű – magyar rendszámmal rendelkező jármű esetében a  közúti 
közlekedési nyilvántartási szervezet nyilvántartása szerint a jogosulatlan úthasználat időpontjában nyilvántartott – 
üzemben tartója, üzemben tartó hiányában a  gépjármű tulajdonosa köteles. Járműszerelvény esetén, ha 
a  járműszerelvény vontató járművének díjkategóriája folytán a  vontatmány az  U díjkategóriába tartozik, 
és a  díjellenőrző szervezet a  vontatmány tekintetében jogosulatlan úthasználatot állapít meg, a  pótdíj 
a  járműszerelvény tekintetében áll fenn, amelynek megfizetésére a  vontató jármű üzemben tartója, ennek 
hiányában tulajdonosa köteles.”

 (3) Az R. 7/A. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Ha a  gépjármű az  ellenőrzéskor a  gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb 
díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor az  1.  melléklet 2.  pontja szerinti 
pótdíjkülönbözetet kell megfizetnie. Ha az  1.  melléklet 2.  pontja nem tartalmaz külön rendelkezéseket, úgy 
a  (10)  bekezdés szerinti pótdíj fizetendő. Ha az  ellenőrzéskor a  gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához 
képest nem alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy nem kell pótdíjat fizetni.”

10. § (1) Az  R. 8.  § (1) és (1a)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő (1b)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1) Ha a  jármű tulajdonjogát a  tulajdonosa év közben átruházza vagy az  annak használatát lehetővé tévő 
jogviszony megszűnik, a  (9)  bekezdés szerinti díj ellenében kérhető a  jogosultság érvényesítése más, azonos 
díjkategóriába vagy azonos árú díjkategóriába tartozó járműre. Az  átírásból eredő forgalmi rendszám változás 
átvezetéséhez
a) le kell adni a vásárláskor kapott ellenőrző szelvényt vagy be kell mutatni a nyugtázó értesítést,
b) be kell mutatni az  új jármű forgalmi engedélyét annak igazolására, hogy a  jármű díjkategóriája megegyezik 
a korábbi jogosult jármű díjkategóriájával, és
c) be kell mutatni a jármű eladását igazoló, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által 
érkeztetett okiratot vagy a gépjárműhasználatot lehetővé tévő más jogviszony megszűnését igazoló okiratot, vagy 
azt a  teljes bizonyító erejű magánokiratot, amely igazolja, hogy a  gépjárműhasználatot lehetővé tévő jogviszony 
megszűnt.
(1a) Az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl is átírható a  jogosultság, amennyiben a  kérelmező hitelt érdemlően 
igazolja, hogy az  átírásban érintett mindkét jármű vonatkozásában egyidejűleg jogosult nyilatkozatot tenni, 
a  vásárlást igazoló ellenőrző szelvényt vagy nyugtázó értesítést bemutatja, és megfizeti a  (9)  bekezdés szerinti 
szolgáltatási díjat. A jelen bekezdés szerinti átírás a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogosultság esetén kizárólag 
az érvényesség kezdete előtt végezhető el.
(1b) Ha az  (1) vagy az  (1a)  bekezdés szerinti két jármű nem esik azonos díjkategóriába, az  átírás a  díjkategória-
különbözet megfizetésével lehetséges azzal, hogy a  különbözetet az  érvényesség teljes időtartamára kell 
megfizetni.”

 (2) Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Rendszámcsere esetében a  (9)  bekezdés szerinti díj ellenében a  jogosultságot kérelemre a  NÚSZ Zrt. 
átírja az  új rendszámra. Az  eljárásra az  (1)  bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók azzal kiegészítve, 
hogy a  kérelmezőnek a  rendszámcsere tényét is igazolnia kell. Ha a  rendszám általános, a  tulajdonos, vagy 
a nyilvántartásba vétel országára tekintet nélküli cseréjét jogszabály írja elő, úgy a jogosultság átírása ingyenes.”

 (3) Az R. 8. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Téves díjkategória-megállapítás esetén, a jogosultság érvényességi időtartamán belül a (9) bekezdés szerinti díj 
ellenében lehetőség van a  díjkategóriát a  NÚSZ Zrt. vagy a  NÚSZ Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati 
irodájában a  megfelelő díjkülönbözet megfizetése vagy visszaigénylése mellett az  e  rendeletben meghatározott 
helyes kategóriára módosítani. Az  eljárás során a  helyes díjkategória megállapítása érdekében be kell mutatni 
a  jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést, valamint a gépjármű forgalmi 
engedélyét. Az  újonnan kiadásra kerülő, a  megfelelő díjkategóriájú jogosultsághoz regisztrált rendszámnak meg 
kell egyeznie az  eredeti, forgalmi engedély által igazolt rendszámmal. A  pótdíj kiszabását követő díjkategória 
helyesbítés nem mentesít az előzetesen kiszabott pótdíj vagy pótdíjkülönbözet megfizetésének kötelezettsége alól.
(5) Téves rendszám feltüntetése esetén – legfeljebb 3 karakter eltérésig –, az úthasználati jogosultság érvényességi 
idejének kezdetétől számított 60 naptári napon belül, illetve a  téves rendszám miatt kapott pótdíjfizetési 
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felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül lehetőség van a  NÚSZ Zrt. vagy az  általa bevont közreműködő 
ügyfélszolgálati irodájában, továbbá a NÚSZ Zrt. által biztosított egyéb módon a rendszám megfelelő módosításával 
a  helyes rendszám rögzítésére. Az  eljárás során be kell mutatni a  gépjármű forgalmi engedélyét, a  jogosultság 
megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést. Az átírási díj a (9) bekezdésben meghatározott 
díj. Ebben az  esetben a  jogosultság a  módosított rendszámra érvényes a  teljes érvényességi időn belül. A „0” és  
az „O” karakterek felcseréléséből adódó karaktertévesztés átírása során szolgáltatási díj nem kerül felszámításra.”

 (4) Az R. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  2.  § (3a)  bekezdésében, a  6/A.  § (5)  bekezdésében, valamint a  8.  § (1)–(8)  bekezdésében szabályozott 
szolgáltatások általános forgalmi adót tartalmazó díja – ha e  rendelet másként nem rendelkezik – 1470 forint. Ha 
az  ügyintézés ugyanazon jármű vonatkozásában történik és több, a  járműre ugyanazon vásárlási esemény során 
vásárolt jogosultságot érint, a szolgáltatási díjat kérelmenként csak egyszer kell megfizetni függetlenül attól, hogy 
a kérelemben több jogosultság is érintett.
(10) Nincs helye a  jelen § szerinti szolgáltatás nyújtásának, amennyiben a  szolgáltatást igénybe vevő kérelme 
előterjesztésével egy időben, vagy legkésőbb a  NÚSZ Zrt. felhívásától számított 90 napon belül nem nyújtja be 
hiánytalanul valamennyi, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges iratot.”

11. §  Az R. a következő 9/A. és 9/B. §-sal egészül ki:
„9/A. § A 2. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerint a díjfizetés alól mentesülő járművek üzemben tartói az autópályák, 
autóutak, és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról szóló  
58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését követő 30 napon belül jogosultak a  2.  § 
(1)  bekezdése alapján jogosult járműveknek a  2.  § (3)  bekezdése szerinti nyilvántartásba történő bejegyzését 
kérni arra a  2017. február első napja és a  bejegyzés napja közti időszakra (a továbbiakban: mentességi időszak), 
amely időszakban a 2. § (1) bekezdése szerinti díjmentességi ok fennállt. A bejegyzés tényének igazolása és a 8. § 
(9) bekezdése szerinti szolgáltatási díjnak a nyilvántartást vezető hatóság általi bejegyzést követő 15 napon belüli 
megfizetése esetén a mentességi időszakban kiszabott pótdíjak elengedésre kerülnek.
9/B. § A Módr.-val megállapított 7/A. § (10) és (12) és a 8. § (5), (5a) és (9) bekezdése azon ügyekben is alkalmazandó, 
amelyek tekintetében a pótdíj fizetésére vonatkozó első felszólítás kézbesítésére a Módr. hatálybalépése után került 
sor.”

12. § (1) Az R. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
 (2) Az R. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

13. §  Az R.
a) 2. § (3a) bekezdésében a „15 napos” szövegrész helyébe a „90 napos” szöveg,
b) 4. § (4) bekezdésében az „általa megadott” szövegrész helyébe az „általa a vásárlás során megadott” szöveg,
c) 4. § (5) bekezdésében a „szelvényt ad” szövegrész helyébe a „szelvényt (vevői bizonylatot) ad” szöveg, továbbá 

az „adatbázisában a (2) bekezdés szerint rögzített” szövegrész helyébe az „adatbázisában rögzített” szöveg,
d) 7/B. § (3) és a 8. § (5a) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „60” szöveg
lép.

14. § (1) Hatályát veszti az R.
a) 2. § (3b) bekezdése,
b) 6. § (2) és (8) bekezdése és
c) 2. melléklete.

 (2) Hatályát veszti az R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében az „ , U” szövegrész.

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 6. § (2) bekezdése 2018. május 1-jén lép hatályba.
 (3) A  6.  § (3)  bekezdése, a  9.  § (2) és (3)  bekezdése, a  12.  § (2)  bekezdése, a  14.  § (2)  bekezdése és a  2.  melléklet  

2019. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelethez
„1. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

A jogosulatlan úthasználat miatt fizetendő pótdíj és pótdíjkülönbözetet mértéke

 1.  A pótdíj mértéke

  A B C

1. Díjkategória
60 napon belüli megfizetés esetén (alap 

pótdíj)

60 napon túli megfizetés esetén (emelt 

pótdíj)

2. D1, D2, U 14 875 forint 59 500 forint

3. B2 66 925 forint 267 700 forint

 2.  A pótdíjkülönbözet mértéke

A B C D

1. Megváltott díjkategória

A járműre, vagy 

járműszerelvényre irányadó 

díjkategória

Különbözeti pótdíj összege  

60 napon belüli megfizetés esetén

Különbözeti pótdíj összege  

60 napon túli megfizetés esetén

2. D1, U D2 7 500 forint 30 000 forint

3. D1, D2, U B2 52 050 forint 208 200 forint
”

2. melléklet az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelethez

 1.  Az R. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A pótdíjkülönbözet mértéke

A B C D

1. Megváltott díjkategória

A járműre, vagy 

járműszerelvényre irányadó 

díjkategória

Pótdíjkülönbözet összege  

60 napon belüli megfizetés esetén

Pótdíjkülönbözet összege  

60 napon túli megfizetés esetén

2. D1 D2 7 500 forint 30 000 forint

3. D2 D2 + U 7 500 forint 30 000 forint

4. B2 B2 + U 7 500 forint 30 000 forint

5. D1, D2, U B2 52 050 forint 208 200 forint
”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 59/2017. (XII. 29.) NFM rendelete
egyes árszabályozással összefüggő energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 
szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (6) bekezdés i) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 
7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 
módosítása

1. §  A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a  továbbiakban: R1.) 
2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Az R1.
a) 8. § (3) bekezdésében a „13,34” szövegrész helyébe a „13,87” szöveg,
b) 3. mellékletében foglalt táblázat A:2 mezőjében a „DÉMÁSZ Zrt.” szövegrész helyébe az „NKM Áramszolgáltató 

Zrt.” szöveg,
c) 3.  mellékletében foglalt táblázat A:3 mezőjében az  „E.ON Energiaszolgáltató Kft.” szövegrész helyébe  

az „E.ON Energiakereskedelmi Kft.” szöveg
lép.

2. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön 
kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló  
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

3. § (1) A  távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a  lakossági felhasználónak és a  külön kezelt 
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:24 mezőjében a „0” szövegrész helyébe a „133 388 000” szöveg,
b) D:31 mezőjében a „37 051 000” szövegrész helyébe a „13 961 000” szöveg,
c) E:33 mezőjében a „2 000” szövegrész helyébe az „1 977” szöveg,
d) D:34 mezőjében a „61 845 000” szövegrész helyébe a „68 151 000” szöveg,
e) E:34 mezőjében az „1 937” szövegrész helyébe az „1 917” szöveg,
f ) D:35 mezőjében a „14 903 000” szövegrész helyébe a „15 976 000” szöveg,
g) E:35 mezőjében a „2 000” szövegrész helyébe az „1 977” szöveg,
h) D:38 mezőjében a „37 051 000” szövegrész helyébe a „23 090 000” szöveg,
i) D:66 mezőjében a „85 697 000” szövegrész helyébe a „96 808 111” szöveg
lép.

 (2) Az  R2. 2.  melléklet 2.1.1.  pontjában az  „azon az  értéken” szövegrész helyébe a  „vagy minden távhőtermelői 
engedélyes esetében egységesen a  Hivatal által előzetesen meghirdetett referencia költségszinten, vagy minden 
távhőtermelői engedélyes esetében azon az értéken” szöveg lép.
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3. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

4. §  A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
a) C:46 mezőjében a „9 522 431” szövegrész helyébe a „9 718 156” szöveg,
b) D:46 mezőjében a „–1 782” szövegrész helyébe a „–1 815” szöveg,
c) C:68 mezőjében a „107 854 943” szövegrész helyébe a „118 966 054” szöveg,
d) C:81 mezőjében a „37 044 510” szövegrész helyébe a „40 677 843” szöveg,
e) C:93 mezőjében a „28 613 294” szövegrész helyébe a „29 582 807” szöveg,
f ) D:93 mezőjében a „–809” szövegrész helyébe a „–839” szöveg
lép.

4. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére 
vonatkozó szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosítása

5. §  Hatályát veszti a  fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére 
vonatkozó szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
a) 1. § b) pontjában a „ ,valamint” szövegrész,
b) 1. § c) pontja,
c) VII. fejezete.

5. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz 
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló  
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

6. § (1) Az  egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a  hazai termelésű földgáz mennyiségéről 
és áráról, valamint az  igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

 (2) Az R3. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (3) Az R3. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (4) Az R3. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló  
38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet módosítása

7. §  Nem lép hatályba az  egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2017. (IX. 29.)  
NFM rendelet 4. § a) pontja.

7. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–6. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet az 59/2017. (XII. 29.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árai 
(Ft/kWh)

A B C D E

1. Árszabások

NKM Áramhálózati 

Kft. elosztói 

működési 

területén

E.ON Dél-dunántúli 

Áramhálózati 

Zrt., E.ON 

Észak-dunántúli 

Áramhálózati Zrt., 

E.ON Tiszántúli 

Áramhálózati Zrt. 

elosztói működési 

területén

ELMŰ 

Hálózati 

Kft. elosztói 

működési 

területén

ÉMÁSZ 

Hálózati 

Kft. elosztói 

működési 

területén

2. A1

3. – lakossági felhasználók esetében 1320 kWh/év 
fogyasztásig

14,91 14,05 14,77 14,60

4. – lakossági felhasználók esetében az éves fogyasztás  
1320 kWh-t meghaladó részére

15,79 15,97 15,81 15,63

5. – nem lakossági felhasználók esetében 22,58 22,83 22,61 22,37

6. A2

7. – lakossági felhasználók esetében

8.  – csúcsidőszak 18,61 20,44 19,69 18,15

9.  – völgyidőszak 10,71 12,06 11,59 10,66

10. – nem lakossági felhasználók esetében

11.  – csúcsidőszak 26,29 28,73 27,72 25,69

12.  – völgyidőszak 15,82 17,61 16,99 15,75

13. A3

14.  – csúcsidőszak 26,98 31,55 28,15 26,12

15.  – völgyidőszak 16,42 20,31 17,42 16,18

16. B Alap

17. – lakossági felhasználók esetében 10,94 11,36 11,07 10,70

18. – nem lakossági felhasználók esetében 13,62 14,01 13,67 13,23

19. H

20. – lakossági felhasználók esetében 10,94 11,36 11,07 10,70

21. – nem lakossági felhasználók esetében 13,62 14,01 13,67 13,23
”
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2. melléklet az 59/2017. (XII. 29.) NFM rendelethez
„1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2018. első negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb 
hatósági ára és mennyisége:

A B C D E

1. hónap szerződött egyetemes szolgáltató

nem földgáztárolóból 

származó földgázforrás 

mennyisége

(kWh)

földgáztárolóból 

származó földgázforrás 

mennyisége

(kWh)

földgázforrás ára

(forint/kWh)

2. január NKM Földgázszolgáltató Zrt. 2 613 984 524 4 575 359 476 5,316

3. február NKM Földgázszolgáltató Zrt. 2 309 821 673 4 042 971 327 5,316

4. március NKM Földgázszolgáltató Zrt. 1 767 817 610 3 094 280 390 5,316
”

3. melléklet az 59/2017. (XII. 29.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

 1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint értékesítendő 
földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2018. első negyedévre:

A B C D

1. hónap szerződött egyetemes szolgáltató
földgázforrás mennyisége

(kWh)

földgázforrás mennyiségarányos 

díja

(forint/kWh)

2. január NKM Földgázszolgáltató Zrt. 0 –

3. február NKM Földgázszolgáltató Zrt. 0 –

4. március NKM Földgázszolgáltató Zrt. 0 –

 2. A 2.  § szerinti földgázforrás átvételéhez kapcsolódóan felmerülő nem mennyiségarányos szállítási és tárolási 
költségek:

A B

1. szerződött egyetemes szolgáltató

az árban érvényesíthető legmagasabb szállítási és tárolási 

kapacitásdíjak

[Ft/(kWh/h)/gázév]

2. NKM Földgázszolgáltató Zrt. –
                ”

4. melléklet az 59/2017. (XII. 29.) NFM rendelethez
„4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb 
hatósági ára és mennyisége 2018. első negyedévre

A B C

1. volt közüzemi nagykereskedő
földgázforrás mennyisége

(kWh)

földgázforrás ára

(forint/kWh)

2. Magyar Földgázkereskedő Zrt. 2 150 000 000 3,222
”
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5. melléklet az 59/2017. (XII. 29.) NFM rendelethez
„6. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A GET 141/B. § (15) bekezdés b) pontjában meghatározott engedélyes által fizetendő kapcsolt 
termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és kiegyenlítő hozzájárulás mértéke 2018. évben

A B C D E F G H I J K L M

1. hónap január február március április május június július augusztus szeptember október november december

2. kapcsolt 
termelésszerkezet 
átalakítási hozzájárulás 
(milliárd forint)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. kiegyenlítő hozzájárulás 
(forint/kWh)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

”
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VI. Az Alkotmánybíróság határozatai, teljes ülési 
állásfoglalásai és végzései

Az Alkotmánybíróság 36/2017. (XII. 29.) AB határozata
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/C. §-a szerinti eljárással kapcsolatos mulasztásban 
megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában – dr. Salamon László alkotmánybíró párhuzamos 
indokolásával, valamint dr. Balsai István és dr. Dienes-Oehm Egon alkotmánybírók különvéleményével – meghozta 
a következő

h a t á r o z a t o t:

1.  Az  Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapítja, hogy mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-
ellenesség áll fenn annak következtében, hogy az  Országgyűlés nem alkotta meg a  lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló  
2011. évi CCVI. törvény 14/C.  §-a szerinti eljárásban előírt döntési határidő elmulasztása esetére 
alkalmazandó eljárás szabályát.

 Az Alkotmánybíróság felhívja az  Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2018. március 31-ig tegyen 
eleget.

2.  Az Alkotmánybíróság a Kúria Kfv.II.37.124/2014/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására 
és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasítja.

Az Alkotmánybíróság elrendeli e határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.

I n d o k o l á s

I.

 [1] 1. A  Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (székhely: Magyarország, 1086 Budapest, Dankó utca 11.)  
(a továbbiakban: indítványozó) a  Kúria Kfv.II.37.124/2014/6. számú, az  indítványozónak 2014. június 24-én 
kézbesített ítélete ellen 2014. július 10-én az  Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: 
Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panasz indítványt nyújtott be a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 
(a továbbiakban: közigazgatási bíróság).

 [2] Az eljárás megindításának az  indítványban szereplő indokai: az  indítványozó 1990. óta nyilvántartásba vett 
egyházként működött. Az  indítványozó a  6/2013. (III. 1.) AB határozat (a továbbiakban: Abh.) közzététele után, 
2013. március 8-án kérelmet terjesztett elő az általa fenntartott idősek otthona működési engedélyében az „egyházi 
fenntartó” fenntartói típus visszaállítása és az intézmény által nyújtott házi segítségnyújtás finanszírozási rendszerbe 
történő befogadása érdekében. Érvelése szerint egyházi jogállását az Abh. indokolásának [215] bekezdése alapján 
nem veszítette el, ezért az  általa nyújtott szociális ellátásokat az  egyházi fenntartókra vonatkozó szabályok 
szerint kell a  finanszírozási rendszerbe befogadni. Az  indítványozó kérelmét mind az  elsőfokú (Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala) mind a másodfokú hatóság (Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal) elutasította, a  jogerős hatósági döntéssel szemben előterjesztett felülvizsgálati kérelmet pedig 
a közigazgatási bíróság ítéletével elutasította, mert az indítványozó nem szerepelt a miniszter által vezetett egyházi 
nyilvántartásban. A Kúria a felülvizsgálati eljárás során az ítéletet hatályában fenntartotta.

 [3] Az indítványozó alkotmányjogi panasza szerint a  Kúria ítélete megsértette az  Alaptörvény VII.  cikk (1)  bekezdése 
és XV.  cikk (2)  bekezdése által védett jogait, elsősorban azon az  alapon, hogy egyházi jogállását – és ezzel 
összefüggésben „egyházi fenntartó” minőségét – nem ismerte el, annak ellenére, hogy a  Nyíregyházi Törvényszék 
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az  indítványozót 2013. augusztus 6-án kelt végzése akkor egyházként tartotta nyilván, és az  indítványozó által 
az  alkotmányjogi panaszhoz csatolt 2014. február 7-én kelt, akkor hatályos adatait bírósági kivonat szintén 
egyházként tünteti fel.

 [4] Az indítványozó hivatkozott az  Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) a  Magyar Keresztény 
Mennonita Egyház és társai kontra Magyarország ügyben (70945/11, 23611/12, 26998/12, 41150/12, 41155/12, 
41463/12, 41553/12, 54977/12 és 56581/12) 2014. április 8-án hozott ítéletére (a továbbiakban: EJEB ítélet) 
is, amelyben az  indítványozó vonatkozásában is megállapította az  emberi jogok és az  alapvető szabadságok 
védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) által védett 
egyesülés szabadságának (11. cikk) sérelmét a vallásszabadsághoz való joggal (9. cikk) összefüggésben az egyházi 
státusz megvonása miatt.

 [5] 2. Az  Alkotmánybíróság – az  indítványozó nyilvántartott adatainak, különösen is szervezeti formájának tisztázása 
érdekében – felhívta a Nyíregyházi Törvényszéket, hogy nyilatkozzon arról, hogy 2012. január 1. óta az indítványozót 
mely időszakokban tartotta nyilván egyházként, és az  indítványozóra vonatkozóan milyen jogalapon milyen 
adatváltozásokat jegyzett be.

 [6] 3. Az  Alkotmánybíróságnak az  eljárása során – az  indítványozó 2015. július 16-án kiadott közleményéből – 
tudomására jutott, hogy az  EJEB ítéletére tekintettel az  indítványozó a  Magyar Állammal 2015. június 26-án 
részmegállapodást (a továbbiakban: részmegállapodás) kötött, az  ennek alapján járó – korábban vitatott és 
visszatartott – pénzösszegeket kifizettek az indítványozónak.

 [7] Az Alkotmánybíróság Abtv. 57.  § (2)  bekezdése alapján felhívta az  indítványozót, hogy nyilatkozzon arról, hogy 
a részmegállapodás mennyiben orvosolta azt az érdeksérelmét, amelynek orvosolása érdekében a tárgybeli ügyben 
alkotmányjogi panaszt nyújtott be.

 [8] Az indítványozó válaszában úgy nyilatkozott, hogy a  részmegállapodás a  2014. december 31. előtti időszak 
vonatkozásában az  alaptörvény-ellenesség anyagi konzekvenciáit orvosolta, de egyrészt az  azt követő időszak 
vonatkozásában függő jogi helyzet áll fenn – a felek abban állapodtak meg, hogy 2015. január 1-je és az Egyezmény 
megsértésének majdani megszüntetése közötti időszak vonatkozásában felmerült károk rendezésével kapcsolatos 
tárgyalásokat 2015. december 31-ig folytatják –, másrészt pedig a  részmegállapodás általánosságban nem 
rendezte az  indítványozó egyházi (fenntartói) státuszát. Az  indítványozó a  nyilatkozat mellékleteként megküldte 
az Alkotmánybíróság részére a részmegállapodás másolatát.

 [9] Az Alkotmánybíróság elnöke az  ügyben készítendő első tervezetnek az  ügy eldöntésére jogosult testület elé 
terjesztésére vonatkozó határidőt – a  2015. év őszén folyamatban lévő egyházügyi jogalkotással összefüggésben 
az  Országgyűlés 2015. évi őszi ülésszakának várható befejezésére, illetve a  fent hivatkozott kártérítési tárgyalási 
határidőre figyelemmel – az Ügyrend 53. § (3) bekezdése alapján meghosszabbította. Az Alkotmánybíróság egyúttal 
felhívta az  indítványozót, hogy a  tárgyalásokra előirányzott határidő leteltét követően nyilatkozzon arról, hogy 
a részmegállapodás 9. pontjában előirányzott további tárgyalások milyen eredményre vezettek.

 [10] Az indítványozó a felhívásra adott válaszában arról tájékoztatta az Alkotmánybíróságot, hogy a tárgyalási határidőt 
a  felek – a  folyamatban volt egyházügyi jogalkotásra tekintettel – 2016. január 31-re módosították, azonban  
az  – többször, a  tárgyalások folytatását szorgalmazó megkeresésük ellenére – eredménytelenül telt el,  
2015. január 1-jét követően felmerült károk rendezésével kapcsolatos megállapodás nem jött létre.

 [11] 2016. június 28-án az  EJEB részítéletet hozott az  EJEB ítéletével érintett több kérelmezőt illető igazságos 
elégtétel tárgyában is [lásd Magyar Keresztény Mennonita Egyház és társai kontra Magyarország ügy (igazságos 
elégtétel), (70945/11, 23611/12, 26998/12, 41150/12, 41155/12, 41553/12, 54977/12 és 56581/12)]. A  jelen ügy 
indítványozója és a Kormány között folyamatban lévő tárgyalásokra figyelemmel azonban az indítványozót érintően  
az  EJEB a  részítéletben fenntartotta az  elégtétel kérdésének elbírálását és felhívta a  feleket arra, hogy a  részítélet 
elfogadásától számított hat hónapon belül értesítsék arról, hogy létrejött-e közöttük megállapodás.

 [12] Mivel az  előírt határidőben – a  Kormány által jóváhagyott – megállapodás nem jött létre a  felek között,  
az  EJEB 2017. április 25-én megítélt 3 millió euró elégtételt az  indítványozónak [Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség kontra Magyarország ügy, (54977/12.)] Az  EJEB döntése megemlíti, hogy az  Országgyűlés 
elmulasztott döntést hozni a  szervezet státuszáról, és hangsúlyozza, hogy elsődlegesen in integrum restitutióval 
kellene a  jogsértő államnak kiküszöbölnie a  jogsértést, a  pénzbeli elégtétel csak kisegítő megoldásnak minősül  
(7., 27–29. bekezdés).
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II.

 [13] 1. Az Alaptörvénynek az indítvánnyal érintett rendelkezései:
 [14] 1.1. A Kúria ítéletének meghozatalakor és jelenleg is hatályos szöveg:

„VII. cikk (1) Mindenkinek joga van a gondolat, a  lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja 
a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását 
vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár 
egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, 
gyakorolja vagy tanítsa.
(2) Az  azonos hitelveket követők vallásuk gyakorlása céljából sarkalatos törvényben meghatározott szervezeti 
formában működő vallási közösséget hozhatnak létre.
(3) Az állam és a vallási közösségek különváltan működnek. A vallási közösségek önállóak.
(4) Az állam és a vallási közösségek a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek. Az együttműködésről 
a  vallási közösség kérelme alapján az  Országgyűlés dönt. Az  együttműködésben részt vevő vallási közösségek 
bevett egyházként működnek. A  bevett egyházaknak a  közösségi célok elérését szolgáló feladatokban való 
részvételükre tekintettel az állam sajátos jogosultságokat biztosít.
(5) A vallási közösségekre vonatkozó közös szabályokat, valamint az együttműködés feltételeit, a bevett egyházakat 
és a rájuk vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.”
„XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
(2) Magyarország az  alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, 
fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési 
vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”

 [15] 1.2. A jelenlegitől eltérő, 2012. január 1-től 2013. március 31-ig hatályos szöveg:
„VII.  cikk (2) Az  állam és az  egyházak különváltan működnek. Az  egyházak önállóak. Az  állam a  közösségi célok 
érdekében együttműködik az egyházakkal.
(3) Az egyházakra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.”

 [16] 2. A  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvénynek (a továbbiakban: Ehtv.) a  bevett egyházként történő elismerésre 
vonatkozó releváns rendelkezései:
„14/B. § (1) A vallási tevékenységet végző szervezet egyházként történő elismerését a vallási tevékenységet végző 
szervezet képviseletére jogosult személy kezdeményezheti. A kezdeményezést a miniszternél kell előterjeszteni.
(2) A miniszter 60 napon belül közigazgatási hatósági eljárás keretében dönt a 14. § a)–f ) pontja szerinti feltételek 
fennállásáról.
(3) A  miniszter eljárásában jogász, vallástörténész, vallástudós vagy szociológus szakképzettségű és tudományos 
fokozattal rendelkező szakértő igénybevétele kötelező. Nem kérhető fel szakértőként egyházi személy.
(4) A 14. § a)–f ) pontja szerinti feltételek fennállására vonatkozó döntést az Országgyűlés vallásügyekkel foglalkozó 
bizottságával (a továbbiakban: bizottság) is közölni kell.
14/C.  § (1) A  bizottság a  miniszter 14/B.  § (4)  bekezdése szerinti közlése alapján a  vallási tevékenységet végző 
szervezet egyházként történő elismerésére vonatkozó törvényjavaslatot – és ha a  14.  § g)–i)  pontjában 
meghatározott feltételek nem állnak fenn, a törvényjavaslathoz kapcsolódóan országgyűlési határozati javaslatot – 
terjeszt az Országgyűlés elé. A bizottság a törvényjavaslatot, illetve az országgyűlési határozati javaslatot a miniszter 
14/B. § (4) bekezdése szerinti közlésétől számított 60 napon belül nyújtja be.
(2) A  bizottság eljárásában a  vallási tevékenységet végző szervezet nyilvános bizottsági ülésen történő 
meghallgatása kötelező.
(3) Az  Országgyűlés a  törvényjavaslat tárgyalása során a  14.  § g)–i)  pontjában meghatározott feltételek 
fennállásának vizsgálata alapján a  törvényjavaslat benyújtásától számított 60 napon belül a  közösségi célok 
érdekében a vallási tevékenységet végző szervezettel való együttműködés céljából a törvényjavaslat elfogadásával 
dönt a vallási tevékenységet végző szervezet egyházként történő elismeréséről.
(4) Ha az  Országgyűlés a  vallási tevékenységet végző szervezet egyházként történő elismerését nem támogatja 
és a  törvényjavaslatot nem fogadja el, a  (3)  bekezdésben meghatározott határidőn belül dönt az  országgyűlési 
határozat elfogadásáról. Az országgyűlési határozat tartalmazza, hogy a 14. § g)–i) pontjában meghatározott melyik 
feltétel hiányát és milyen okból állapította meg az Országgyűlés.



39996 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 233. szám 

(5) Az  országgyűlési határozat közzétételétől számított egy éven belül a  vallási tevékenységet végző szervezet 
egyházként történő elismerésére irányuló ismételt kezdeményezés nem indítható.
14/D. § (1) A vallási tevékenységet végző szervezet a miniszter 14/B. § (2) bekezdése szerinti döntésének bírósági 
felülvizsgálatát a közigazgatási döntések felülvizsgálatára vonatkozó szabályok alapján kérheti.
(2) A  vallási tevékenységet végző szervezet az  országgyűlési határozat felülvizsgálatát az  Alkotmánybíróságtól 
az Alkotmánybíróságról szóló törvényben meghatározott eljárás keretében kérheti.
15.  § A  vallási tevékenységet végző szervezet az  e  törvénynek az  adott bevett egyház felvételére vonatkozó 
módosítása hatálybalépésének napjától minősül bevett egyháznak.
16.  § (1) A  miniszter az  e  törvénynek az  adott bevett egyház felvételére vonatkozó módosítása hatálybalépését 
követő 30 napon belül a bevett egyházat nyilvántartásba veszi.”

 [17] 3. A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) Kúria által 
értelmezett rendelkezésének – 2012. január 1-től 2013. július 31-ig hatályos – szövege:
„4. § (1) E törvény alkalmazásában
[…]
m) fenntartó:
[…]
mb) a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló törvény szerinti nyilvántartásba vett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye  
(a továbbiakban együtt: egyházi fenntartó), nem minősül egyházi fenntartónak az a jogi személy, amely más típusú 
szervezetként jogalanyisággal rendelkezik, így különösen a  civil szervezet, annak alapszabályban jogi személlyé 
nyilvánított szervezeti egysége, az alapítvány, annak alapító okiratban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, 
a gazdasági társaság,
[…]”

 [18] 4. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 2. számú mellékletének a  Kúria által alkalmazott – 2012. november 16-tól 
2013. november 30-ig hatályos – 1.5.1. pontja:
„egyházi fenntartó esetén […] csatolni kell a fenntartó nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt”.

III.

 [19] 1. Az indítvány határozott kérelmet tartalmaz.
 [20] Az indítvány megjelöli az  Abtv. 27.  §-át, amely megállapítja az  Alkotmánybíróság hatáskörét az  indítvány 

elbírálására, továbbá amely az indítványozó jogosultságát megalapozza [Abtv. 52. § (1b) bekezdés a) pont].
 [21] Az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényege: az  Abh. alapján az  indítványozó egyházi jogállását nem 

veszítette el, a  bírósági nyilvántartásban jelenleg is egyházként szerepel, ennek ellenére a  tárgybeli eljárásokban 
egyházi jogállását nem ismerték el. Ez  más, egyházi jogállással szintén rendelkező, és a  tárgybeli eljárásokban 
egyházi fenntartóként elismert egyházakhoz képest hátrányosan megkülönbözteti; a  megkülönböztetés vallási 
közösségként érinti, tehát eredményét tekintve vallási szempontú, és nincs alkotmányos indoka. [Abtv. 52.  § 
(1b) bekezdés b) pont].

 [22] Az indítvány szerint az Alkotmánybíróság által vizsgálandó bírói döntés: a Kúria Kfv.II.37.124/2014/6. számú ítélete, 
a  Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.27.268/2013/4. számú ítéletére kiterjedően [Abtv. 52.  § 
(1b) bekezdés c) pont].

 [23] Az indítvány szerint az Alaptörvény megsértett rendelkezései: VII. cikk (1) bekezdés, XV. cikk (2) bekezdés [Abtv. 52. § 
(1b) bekezdés d) pont].

 [24] Az indítvány indokolása arra nézve, hogy a  sérelmezett bírói döntés miért ellentétes az  Alaptörvény megjelölt 
rendelkezésével: az  indítványozó álláspontja szerint a  Kúria ítélete sérti az  indítványozónak az  Alaptörvény 
VII.  cikk (1)  bekezdésében biztosított vallásszabadsághoz való jogát, valamint ezzel összefüggésben a  XV.  cikk 
(2)  bekezdésében foglalt diszkrimináció-tilalmat, mivel az  alkalmazott jogszabályok a  panaszos egyházi 
fenntartóként történő elismerését nem zárták volna ki. Az  eljáró hatóságoknak és bíróságoknak (végső soron 
a  Kúriának) az  Alaptörvénnyel és az  Abh.-val összhangban olyan értelmezést kellett volna tulajdonítaniuk, amely 
az Sztv. 4. § m) pont mb) pontjának, valamint az Szmr. 2. számú melléklet 1.5.1. pontjának alkalmazása során egyházi 
fenntartónak minősülnek azok a jogi személyek is, amelyek egyházi jogállásukat az Abh. alapján nem veszítették el 
[Abtv. 52. § (1b) bekezdés e) pont].
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 [25] Az indítvány kifejezett kérelmet tartalmaz a  Kúria döntésének – a  közigazgatási bíróság ítéletére is kiterjedő – 
megsemmisítésére [Abtv. 52. § (1b) bekezdés f ) pont].

 [26] Az indítvány megjelöli az  indítványozó nevét és székhelyét; az  indítványozó továbbá nyilatkozik arról, hogy 
az indítvány közzétételéhez hozzájárul [Abtv. 52. § (5) bekezdés].

 [27] Az indítvány mellékleteként megküldte az  indítványozó az  Alkotmánybíróság részére azokat a  dokumentumokat, 
amelyek az  indítványban foglaltakat igazolják: a  Nyíregyházi Törvényszék által készített kivonatot az  egyház  
2014. február 7-én hatályos adatairól [Abtv. 52. § (6) bekezdés].

 [28] 2. Az  Abtv. 56.  § (1) és (2)  bekezdése szerint az  Alkotmánybíróság az  ügyrendjében meghatározottak szerinti 
tanácsban eljárva dönt az  alkotmányjogi panasz befogadásáról. A  tanács mérlegelési jogkörében vizsgálja 
az  alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit, különösen a  26–27.  § szerinti 
érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29–31. § szerinti feltételeket.

 [29] A bírói döntés alaptörvény-ellenességét amiatt állítja, hogy a  bíróság az  egyébként Alaptörvénnyel összhangban 
értelmezhető jogszabályi rendelkezéseket nem megfelelően, alaptörvény-ellenesen értelmezte. Az  indítványozó 
az egyedi ügyben érintettnek minősül, mivel ő volt a felperes abban a perben, amelyben a Kúria a támadott ítéletet 
hozta [Abtv. 27. §].

 [30] A bírói döntés az  indítványozó állítása szerint a  törvény előtti egyenlőség elvét, illetve a  hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát sérti a  vallásszabadsághoz való joggal összefüggésben. Az  Alkotmánybíróság 
a  3062/2012. (VII. 26.) AB határozatban az  Alaptörvény XV.  cikkével összefüggésben megállapította, hogy 
a  diszkrimináció tilalmát meghatározó rendelkezés a  személyekre általában, így a  jogi személyekre is vonatkozik. 
A  26/2013. (X. 4.) AB határozat és a  3176/2013. (X. 9.) AB határozat is érdemben vizsgálta az  Alaptörvény 
XV.  cikkének sérelmére hivatkozó alkotmányjogi panasz indítványokat, tehát az  Alaptörvény által biztosított 
egyenlőség sérelme alapján az alkotmányjogi panasz befogadható [Abtv. 27. § a) pont].

 [31] A Kúria támadott ítélete ellen további felülvizsgálatnak helye nincs, az  indítványozó a  jogorvoslati lehetőségeit 
kimerítette [Abtv. 27. § b) pont].

 [32] Az alkotmányjogi panaszt a  sérelmezett döntés kézbesítésétől számított 16. napon, a  törvényi határidőn belül 
nyújtották be [Abtv. 30. § (1) bekezdés].

 [33] Az indítványozó által állított alaptörvény-ellenesség a  bírói döntést érdemben befolyásolta, ugyanis annak 
tárgya kifejezetten az volt, hogy a panaszos egyházi fenntartónak minősül-e vagy sem. A kérdés egyben alapvető 
alkotmányjogi jelentőségű is, mivel arra irányul, hogy az Alkotmánybíróság által hozott határozatok megállapításai 
a közigazgatási hatóságokat és a bíróságokat mennyiben kötik [Abtv. 29. §].

 [34] Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt befogadta.

IV.

 [35] 1. Az alkotmányjogi panasz az alábbiak szerint nem megalapozott.
 [36] 1.1. Az Alaptörvény 28. cikke kimondja, hogy a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban 

azok céljával és az  Alaptörvénnyel összhangban értelmezik; az  Alaptörvény és a  jogszabályok értelmezésekor 
 azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.

 [37] Az Abtv. 39. § (1) bekezdése szerint, ha az Abtv. eltérően nem rendelkezik, az Alkotmánybíróság döntése mindenkire 
nézve kötelező.

 [38] Az Sztv. 4.  § m)  pont mb)  alpontjának a  Kúria által alkalmazott – 2012. január 1-től 2013. július 31-ig – hatályos 
szövege: „a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló törvény szerinti nyilvántartásba vett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye  
(a továbbiakban együtt: egyházi fenntartó), nem minősül egyházi fenntartónak az a jogi személy, amely más típusú 
szervezetként jogalanyisággal rendelkezik, így különösen a  civil szervezet, annak alapszabályban jogi személlyé 
nyilvánított szervezeti egysége, az alapítvány, annak alapító okiratban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, 
a gazdasági társaság,”

 [39] Az Szmr. 2. számú mellékletének a Kúria által alkalmazott – 2012. november 16-tól 2013. november 30-ig hatályos – 
1.5.1. pontja szerint pedig „egyházi fenntartó esetén […] csatolni kell a fenntartó nyilvántartásba vett adatait igazoló 
hatósági bizonyítványt”.

 [40] Az indítványozó egyrészt azt sérelmezte, hogy az  eljárásban egyházi jogállását nem ismerték el, másrészt pedig 
azt, hogy konkrétan az  Sztv. 4.  § m)  pont mb)  alpontjának, valamint az  Szmr. 2. számú melléklet 1.5.1.  pontjának 
alkalmazása során – Abh. ellenére – nem minősítették egyházi fenntartónak.
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 [41] 1.2. A Kúria ítélete az indítványozó jogállását az alábbiak szerint értelmezte:
„[a] felperes helyesen hivatkozott az  AB határozat indokolásának [215] és [217] bekezdései alapján arra, hogy  
az  OGY határozatban megjelölt egyházak – melyek között a  felperes 41. sorszám alatt szerepel – egyházi 
jogállásukat nem vesztették el, ezért egyesületté történő átalakításuk nem volt kikényszeríthető.”

 [42] A Kúria ítélete tehát – az Abh.-nak megfelelően – elismerte az indítványozó egyházi jogállását; ebből következően 
az indítványozónak ennek az ellenkezőjét sérelmező állítása nem megalapozott.

 [43] 1.3. Az  Sztv. szerinti egyházi fenntartói minőség igazolásával kapcsolatban a  Kúria ítélete a  következő 
értelmezést fogalmazta meg: „az elsőfokú bíróság érdemben helyesen mutatott rá arra, hogy a  működési 
engedély módosításának egyik alapját képező Sztv. 4.  § (1)  bekezdés mb)  alpontja alapján megállapított egyházi 
fenntartó fogalmából következően az  AB határozatban foglaltak ellenére a  szociális ellátási és finanszírozási 
rendszerre vonatkozó rendelkezések (Sztv.) alapján egyházi fenntartónak csak az  Ehtv. szerinti nyilvántartásba 
vett egyház, illetőleg annak belső egyházjogi személye minősül. Az  Szmr. 7.  § (4)  bekezdés a)  pontja alapján 
a  működési engedély módosításához az  egyházi fenntartói minőséget a  nyilvántartásba vétellel igazolni kell. 
[…] A  nyilvántartásba vétel hiányában az  Alkotmánybíróság által meghozott határozat alapján a  felperes egyházi 
jogállásának visszaállítása és a  bírósági nyilvántartásban egyházként történő rögzítése ellenére a  működési 
engedély módosítására jogszerű lehetőség nem volt.”

 [44] A Kúria ítéletébe foglalt értelmezés szerint az  Sztv. szerinti egyházi fenntartói minőség tehát nem az  egyházi 
jogálláson alapul, hanem kizárólagosan az  Ehtv. szerinti nyilvántartásba vétel tényén. Az  Alkotmánybíróság erre 
tekintettel megvizsgálta, hogy az Sztv. szerinti egyházi fenntartó fogalma a nyilvántartásba vétellel összefüggésben 
hogyan értelmezendő az Alaptörvény 28. cikkének megfelelően.

 [45] Az Sztv. a  fogalom meghatározása keretében „a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti nyilvántartásba vett egyház”-ra utal. 
A rendelkezést az Ehtv. 40. §-a iktatta be 2012. január 1-jével az Sztv.-be, és szó szerint az Ehtv. címét („a lelkiismereti 
és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról”) magába 
foglaló rugalmas hivatkozást tartalmaz (ezzel szemben az Lvt. címe „a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint 
az  egyházakról” szólt). Tartalmilag tehát az „[Ehtv.] szerinti nyilvántartásba vett egyház” kifejezést kell értelmezni. 
Bár az Ehtv. több helyen továbbhivatkozik az Lvt. alapján vezetett nyilvántartásra is [vö. 14. § (2) bekezdés c) pont, 
35.  § (4)  bekezdés, 36.  § (1)  bekezdés] az  „[Ehtv.] szerinti nyilvántartás” közvetlenül és elsődlegesen az  Ehtv. 
16–18. §-ában szabályozott, az egyházak és a belső egyházi jogi személyek adatait tartalmazó nyilvántartásra utal, 
amelyet a  miniszter vezet. Az  Sztv.-beli fogalom tehát az  egyházi fenntartói minőséget kifejezettem egy formális, 
nyilvántartási szemponthoz köti. Az Alaptörvény 28. cikkére figyelemmel adott esetben az önmagában vett textuális 
értelmezéshez képest eltérő értelmezés is elvárható lehet alkotmányosan, de az  Abh.-nak az  indítványozó által 
hivatkozott része nem az egyházi fenntartó Sztv.-beli fogalmával, hanem az Ehtv. szerinti nyilvántartás vezetésével 
kapcsolatban tett megállapításokat: „Mivel az  Alkotmánybíróság jelen határozatának következtében nem maradt 
hatályban az  Ehtv.-ben olyan szabály, amely a  miniszter általi nyilvántartásba vételt kizárólagosan az  egyház 
Országgyűlés általi elismeréséhez (illetve az  Ehtv. Mellékletének módosításához) kötné, nincs törvényi akadálya 
annak, hogy az  OGYh.-ban elutasított, de a  jelen határozat visszamenőleges hatályú rendelkezése értelmében 
az  egyházi jogállásuktól meg nem fosztott vallási közösségek az  Ehtv. 17–18.  §-ának megfelelően adataikat 
bejelentsék a miniszternek és az nyilvántartásba vegye őket” (Abh., Indokolás [215]). Ha az Abh. fenti megállapítását 
– Abtv. 39.  § (1)  bekezdése ellenére – adott esetben az  indítványozó Ehtv. szerinti nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos eljárásban a  miniszter, illetve a  döntését felülvizsgáló bíróság nem veszi figyelembe, ez  a  körülmény 
az ilyen eljárást lezáró bírói döntés elleni esetleges alkotmányjogi panasz elbírálása keretében kerülhet értékelésre.

 [46] A kifejtettekre tekintettel az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az  indítvány nem jelölt meg olyan 
megalapozott alkotmányos indokot, amely alapján a  Kúriának a  Sztv. 4.  § m)  pont mb)  alpontját az  ítéletbe 
foglaltaktól eltérően lehetett és kellett volna értelmeznie, ezért az  ítélet alaptörvény-ellenességére irányuló 
indítványt elutasította.

 [47] 2. A  fenti vizsgálat alapján az  egyházi fenntartói minőség az  Ehtv. szerinti nyilvántartásba vételtől függ. 
Az  Alkotmánybíróság a  Kúria ítéletének felülvizsgálata során ugyanakkor azt is észlelte, hogy az  ítéletben 
megállapított tényállást alapul véve ellentmondás mutatkozik az  Abh. idézett megállapítása és a  tényleges 
nyilvántartási állapot között.
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 [48] Az Abtv. 46. § (1) bekezdése felhatalmazza az Alkotmánybíróságot, hogy ha a hatáskörei gyakorlása során folytatott 
eljárásában a jogalkotó általi mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség fennállását állapítja meg, a mulasztást 
elkövető szervet – határidő megjelölésével – felhívja feladatának teljesítésére. A  törvényhely (2)  bekezdésének 
c)  pontja alapján a  jogalkotói feladat elmulasztásának minősül, ha a  jogi szabályozás Alaptörvényből levezethető 
lényeges tartalma hiányos.

 [49] Miután tehát az Alkotmánybíróság a jelen határozatban megállapította, hogy az indítványozó által állított sérelmet 
nem a  Kúria ítélete által alkalmazott értelmezés alaptörvény-ellenessége okozza, hivatalból eljárva azt vizsgálta 
meg, hogy a sérelem nem a szabályozás hiányosságára vezethető-e vissza.

 [50] 2.1. A vizsgálat keretében az Alkotmánybíróság áttekintette, hogy az Abh. meghozatalát követően az indítványozó 
jogállását, illetve az Ehtv. nyilvántartásba vételét érintően milyen jogszabályi változások történtek.

 [51] A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ehtvmód.) 2013. augusztus 1-jei, 
illetve szeptember 1-jei hatállyal módosította az  Ehtv. rendelkezéseit. A  szabályozás – azon belül különösen 
a vallási tevékenységet végző szervezetekre vonatkozó része – jelentősen módosult. Ennek keretében a korábban 
egyházakat és alapcélként vallási tevékenységet végző egyesületeket megkülönböztető szabályozás – a  vallási 
közösségek két típusaként – már bevett egyházakat és a  vallási tevékenységet végző szervezeteket nevesített, 
amelyek a  rájuk vonatkozó szabályozás tartalmát tekintve is a  korábbiaktól eltérő jogállással rendelkeznek. 
Az  Ehtvmód. javaslatának általános indokolása szerint a  törvény célja, hogy „összhangban az  Alkotmánybíróság 
döntésével, az  Alaptörvény negyedik módosítására tekintettel meghatározza a  vallási tevékenység végzésének 
alanyi és tárgyi kereteit, újraszabályozza az  elismerési eljárást és rendezi az  Alkotmánybíróság döntésével érintett 
vallási közösségek jogi státuszát”. Az Abh.-val érintett szervezetek jogállásának a rendezése érdekében az Ehtvmód. 
az Ehtv. 33–37. §-ába új átmeneti rendelkezéseket iktatott be.

 [52] Az átmeneti rendelkezések szerint az  Ehtvmód. hatálybalépésekor vallási tevékenységet végző egyesület 
az  Ehtvmód. hatálybalépésétől vallási tevékenységet végző szervezetnek minősül [Ehtv. 34.  § (1)  bekezdés]. 
Az olyan vallási közösség azonban, amelynek vonatkozásában az Ehtv. 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig 
hatályos 34. § (1), (2) és (4) bekezdése az Abh. alapján nem alkalmazható – ezek nevét a miniszter az általa vezetett 
minisztérium honlapján közzéteszi –, az Lvt. alapján nyilvántartásba vett egyház általános jogutódja, és egyházként 
történő elismerését a rendelkezés hatálybalépésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül kezdeményezheti 
[Ehtv. 37.  § (1)  bekezdés, 33.  § (1) és (2)  bekezdés]. A  törvényben meghatározott egyes elismerési feltételek 
fennállásáról a miniszter dönt, amellyel szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye [Ehtv. 14/B. § (1)–(2) bekezdés, 
14/D. § (1) bekezdés]. Az Országgyűlés vallásügyekkel foglalkozó bizottsága (a továbbiakban: bizottság) a miniszter 
döntésének közlése alapján, a  közléstől számított 60 napon belül a  vallási tevékenységet végző szervezet 
egyházként történő elismerésére vonatkozó törvényjavaslatot – és ha a  törvényben meghatározott további, 
a  bizottság által vizsgált feltételek nem állnak fenn, a  törvényjavaslathoz kapcsolódóan országgyűlési határozati 
javaslatot – terjeszt az  Országgyűlés elé [Ehtv. 14/B.  § (4)  bekezdés, 14/C.  § (1)  bekezdés, 14/D.  § (1)  bekezdés]. 
Az  Országgyűlés a  benyújtástól számított 60 napon belül – elismerés esetén a  törvényjavaslat elfogadásával, 
elutasítás esetén az  országgyűlési határozat elfogadásával – dönt a  vallási tevékenységet végző szervezet 
egyházként történő elismeréséről [Ehtv. 14/C.  § (2)–(3)  bekezdés]. Az  elismerés esetén a  vallási tevékenységet 
végző szervezet az Ehtv.-nek az adott bevett egyház felvételére vonatkozó módosítása hatálybalépésének napjától 
minősül bevett egyháznak; az  ezt követő 30 napon belül a  miniszter nyilvántartásba veszi [Ehtv. 15.  §, 16.  § 
(1)  bekezdés]. Az  elismerés elutasítása esetén az  országgyűlési határozat felülvizsgálatát a  vallási tevékenységet 
végző szervezet az  Alkotmánybíróságtól kérheti [Ehtv. 14/D.  § (2)  bekezdés]. Az  elismerés kezdeményezésének 
elmulasztása esetén a  határidő lejártát, a  kezdeményezés elutasítása esetén pedig az  elutasító (miniszteri, illetve 
országgyűlési) döntés közlését (közzétételét), illetve az  elutasító döntéssel szembeni jogorvoslat igénybevétele 
esetén pedig a  döntést helyben hagyó (jogerős bírósági, illetve alkotmánybírósági) döntés közlését (közzétételét) 
követő 30. naptól az  érintett vallási közösség vallási tevékenységet végző szervezetnek minősül [Ehtv. 33.  § 
(3)  bekezdés]. A  bíróság az  alapcélként vallási tevékenységet végző egyesületnek a  civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásába az  egyesület formájára vonatkozóan bejegyzett adatot a  miniszter értesítése alapján az  előbbi 
időpontot követő 60. napig vallási tevékenységet végző szervezetre módosítja [Ehtv. 33. § (4) bekezdés].

 [53] 2013. október 1-jén hatályba lépett Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása is, amely az  Alaptörvény 
VII.  cikkét újból módosította, s megállapította a  rendelkezésnek a  jelen határozat meghozatalakor is hatályos 
szövegét. A  VII.  cikk (2)  bekezdése szerint „[a]z azonos hitelveket követők vallásuk gyakorlása céljából 
sarkalatos törvényben meghatározott szervezeti formában működő vallási közösséget hozhatnak létre”. 
A  (3)  bekezdés alapján „az állam és a  vallási közösségek különváltan működnek. A  vallási közösségek önállóak”. 
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Az  együttműködésről a  (4)  bekezdés rendelkezik: „[a]z állam és a  vallási közösségek a  közösségi célok elérése 
érdekében együttműködhetnek. Az  együttműködésről a  vallási közösség kérelme alapján az  Országgyűlés dönt. 
Az  együttműködésben részt vevő vallási közösségek bevett egyházként működnek. A  bevett egyházaknak 
a  közösségi célok elérését szolgáló feladatokban való részvételükre tekintettel az  állam sajátos jogosultságokat 
biztosít.” A  vallási közösségekre vonatkozó közös szabályokat, valamint az  együttműködés feltételeit, a  bevett 
egyházakat és a  rájuk vonatkozó részletes szabályokat az  (5)  bekezdés szerint sarkalatos törvény határozza meg. 
Az  Alaptörvény ötödik módosítása tehát az  Ehtvmód.-hoz hasonlóan bevezette a  „vallási közösség” általános 
fogalmát, és ennek egyik típusaként a „bevett egyházakat” jelölte meg (az Ehtvmód.-ban nevesített másik típus  
– a vallási tevékenységet végző szervezet – azonban az Alaptörvény szintjén nem jelenik meg).

 [54] Az indítványozó jogállását érintette az Abh., ennek megfelelően a miniszter a nevét közzétette, ezért jogállásának 
rendezésére az  Ehtv. 33.  §-a szerinti eljárás vonatkozik. Ez  alapján az  indítványozó a  bevett egyházként történő 
elismerését kezdeményezte a  miniszternél, aki 2014. február 10-én kelt, 719-11/2014/EKF. számú határozatában 
megállapította, hogy az  indítványozó megfelel az  Ehtv. 14.  § a)–f )  pontjaiba foglalt feltételeknek, és döntését 
megküldte az  Országgyűlés vallásügyekkel foglalkozó bizottságának az  eljárás következő szakaszának lefolytatása 
érdekében. Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága 2014. július 11-én benyújtotta a lelkiismereti és vallásszabadság 
jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 
módosításáról szóló T/794. számú törvényjavaslatot, amely – többek között – az  indítványozónak az  Ehtv. bevett 
egyházakra vonatkozó mellékletébe iktatását is tartalmazta, ugyanakkor benyújtotta a  vallási közösségekkel 
történő állami együttműködés elutasításáról szóló H/795. számú határozati javaslatot is. A  bizottság a  határozati 
javaslat indokolása szerint „azt vizsgálta, hogy a  vallási tevékenységet végző szervezet megfelel-e az  Ehtv. 14.  § 
g)–i) pontjaiban foglaltaknak, és hogy az Alaptörvény VII. cikk (4) bekezdése alapján a vallási tevékenységet végző 
szervezettel a  közösségi célok elérése érdekében az  Országgyűlés kíván-e együttműködni, illetve hogy a  vallási 
tevékenységet végző szervezet alkalmas-e a  közösségi célok érdekében történő együttműködésre”, és úgy foglalt 
állást, hogy „az elismerés feltételei nem állnak fenn”. Az Országgyűlés sem a törvényjavaslat, sem a határozati javaslat 
elfogadásáról nem döntött.

 [55] 2.2. Az  Alkotmánybíróság már korábban is foglalkozott a  jogalkalmazó szervekre előírt eljárási határidők, illetve 
döntéshozatali (állásfoglalási) kötelezettség betartása garanciájának kérdésével.

 [56] A 17/2015. (VI. 5.) AB határozat a földbizottság állásfoglalásával kapcsolatos rendelkezéseket vizsgálta. A szabályozás 
értelmében „[a]z adásvételi szerződés Hatóság általi jóváhagyását tehát nemcsak azáltal képes megakadályozni, 
hogy a Földforgalmi törvény [a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény] 24. §-ában 
írt, vagy más, a  68.  § (3)  bekezdésében meghatározott saját működési céljából következő szempontot érvényre 
juttató, a  szerződés teljesedésével szembeni állásfoglalást ad ki (kifejezett vétó), hanem puszta hallgatással, 
az  állásfoglalás kiadásától való tartózkodással is (hallgatólagos vétó)” (Indokolás [63]). Az  Alkotmánybíróság 
a  határozatban rámutatott, hogy kétféle vétó jogkövetkezménye – a  szerződés jóváhagyásának megtagadása – 
azonos, viszont az  ahhoz vezető egyes eljárási cselekmények, s így az  eljárási garanciák is eltérően alakulnak:  
„[k]ifejezett vétó esetén (és természetesen a szerződés megkötését támogató állásfoglalás esetén is) a Földforgalmi 
törvény 24.  §-a értelmében a  földbizottság az  állásfoglalásában köteles kitérni az  értékelt szempontokra. 
A  törvény 68.  §-ának (5)  bekezdése értelmében az  állásfoglalás ellen az  érdekeltek kifogást tehetnek a  jegyző 
útján a  képviselő-testületnél, amely a  Fétv. [a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény] 
103/A.  § (2)  bekezdésének alkalmazásával megvizsgálhatja, hogy az  állásfoglalás eleget tesz-e a  Földforgalmi 
törvény 23–25.  §-aiban írtaknak. Annak érdekében, hogy a  képviselő-testület a  felülbírálatot el tudja végezni, 
az  állásfoglalásból világosan ki kell tűnniük a  vizsgált szempontoknak és az  értékelés eredményének, vagyis 
az  állásfoglalást részletesen indokolni kell. Ezzel szemben hallgatólagos vétó esetén, amikor a  földbizottság nem 
fogalmaz meg állásfoglalást, hanem hallgatása minősül nem támogató állásfoglalásnak, értelemszerűen sem 
az értékelési szempontok, sem az azok alapján levont következtetés, a nem támogatás indoka nem válik ismertté. 
Hasonlóképpen hallgatólagos vétó esetén a  képviselő-testülethez sem nyújtható be kifogás, így a  hallgatólagos 
vétó törvényessége nem bírálható felül” (Indokolás [64]). A  vizsgálat eredményeképpen az  Alkotmánybíróság 
megállapította, hogy a  Földforgalmi törvény 27.  § (1)  bekezdése a)  pontjának ab)  alpontjában a  földbizottság 
számára lehetővé tett hallgatólagos vétó intézménye a magyar jog eddig ismert megoldásaitól idegen, egyoldalú 
hatalmasságot biztosít, és nincs összhangban az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított jogorvoslati 
joggal (Indokolás [81], [90]).



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 233. szám 40001

 [57] Az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás 
nélkül, tisztességes módon és észszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint 
kötelesek döntéseiket indokolni. A  XXVIII.  cikk (7)  bekezdése szerint pedig mindenkinek joga van ahhoz, hogy 
jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét 
sérti. A  rendelkezések tárgyi hatálya nem szorítkozik a  szűk értelemben vett közigazgatási hatósági ügyintézésre 
és döntésekre, hanem más – tartalmát, funkcióját tekintve – hatósági eljárásra és döntésekre is alkalmazható. Ha 
egy jogszabály egy ilyen ügy elintézésére előír ugyan észszerűnek minősíthető határidőt, de annak huzamos 
idejű elmulasztása nem jár jogkövetkezménnyel, akkor a  szabályozásból hiányzik a  XXIV.  cikk (1)  bekezdésében 
biztosított alapvető jog garanciája. Ha egy jogszabály egy, az  ügyfél jogát vagy jogos érdekét sértő döntéssel 
szemben jogorvoslati lehetőséget biztosít, de a  döntésnek – az  ügyfél jogát vagy jogos érdekét szintén sértő – 
elmaradásával szemben nem biztosít jogvédelmet, akkor a  szabályozás a  XXVIII.  cikk (7)  bekezdésében biztosított 
jogorvoslathoz való alapvető jog garanciáját is nélkülözi. Ha egy közhatalmat gyakorló szerv feladatai közé tartozik 
az ügyfelek kérelmeit, jogvitáit s egyéb jogviszonyait érintő eljárásban történő egyedi döntés, akkor tehát – feltéve, 
hogy az  adott jogintézmény alaptörvényi szabályozása ezt ki nem zárja – főszabályként az  Alaptörvény B)  cikke 
mellett a XXIV. cikk (1) bekezdéséből, illetve a XXVIII. cikk (7) bekezdéséből is eredő garanciális követelmény, hogy 
a  jogszabályokban előírt elintézési határidő huzamos idejű elmulasztásával (azaz a  hatáskörrel rendelkező szerv 
jogszerűtlen hallgatásával) szemben az ügyfél hatékony jogi eszközt kapjon és ne kerüljön kiszolgáltatott helyzetbe.

 [58] 2.3. Amikor az Országgyűlés az Ehtv. által szabályozott eljárásban pozitívan dönt, valamely vallási közösséget bevett 
egyházként elismer, akkor ez  törvénymódosítás útján valósul meg, amely formáját tekintve normatív aktus, bár 
tartalmilag egyedi döntést hordoz. Amikor azonban az  egyházi elismerést elutasítja, akkor egyedi országgyűlési 
határozatot hoz, egyedi ügyben dönt a  kérelmező jogáról. Az  alapvető jogok védelme az  állam elsőrendű 
kötelezettsége, ezért az  alapvető eljárási jogok lényege nem üresedhet ki attól függően, hogy az  Országgyűlés 
mely állami szervre telepíti a hatáskört egy jogokat vagy kötelezettségeket érintő egyedi döntés vonatkozásában. 
Az  Alaptörvény VII.  cikk (4)  bekezdésében foglalt döntési jogkör sem közigazgatási, hanem alkotmányjogi-
közhatalmi döntés, viszont egyedi ügyre vonatkozik. Minthogy azonban a  hatáskör jogosultja az  Országgyűlés, 
az  alapjogvédelmi kötelezettséget a  szabályozásnak az  Országgyűlés eljárása vonatkozásában kell érvényesítenie. 
Nem zárják ki ezt az értelmezést az Alaptörvény VII. cikkének ezzel a hatáskörrel összefüggő speciális rendelkezései 
sem.

 [59] 2.4. Az Alaptörvény VII. cikk (4)–(5) bekezdése szerint az államnak és a vallási közösségnek a közösségi célok elérése 
érdekében történő együttműködéséről a vallási közösség kérelme alapján az Országgyűlés dönt, az együttműködés 
feltételeit sarkalatos törvény határozza meg. Mivel az  Alaptörvény az  együttműködést feltételekhez köti, a  bevett 
egyházzá válás nem tekinthető a  vallási közösség alapvető alanyi jogának. Az  együttműködésről való döntés 
ugyanakkor az Országgyűlésnek nem csak hatásköre, hanem a vallási közösség kérelme alapján feladata is. A vallási 
közösségnek tehát alapjogilag védett igénye van arra vonatkozóan, hogy kérelmét az  Országgyűlés a  törvény 
alapján elbírálja.

 [60] Az Alkotmánybíróság – a fentiekkel összhangban – az Alaptörvény XXIV. cikkének, illetve XXVIII. cikkének megfelelő 
tisztességes eljárás és a  jogorvoslati lehetőség biztosítását az  Abh2.-ben a  bevett egyház jogállás megszerzésére 
irányuló eljárással kapcsolatban speciálisan is alaptörvényi követelményként határozta meg az  Alaptörvény 
VII.  cikkéből és XV.  cikkéből eredően: „[a]bból következően, hogy a  többletjogosultságok, illetve a  bevett egyházi 
jogállás megszerzésére vonatkozó állami döntés nem lehet önkényes, a tartalmi garanciák mellett eljárási garanciák 
is szükségesek: a  döntés alapjául szolgáló eljárásnak meg kell felelnie a  tisztességes eljáráshoz való jogból eredő 
követelményeknek: az  ügyet részrehajlás nélkül, tisztességes módon és észszerű határidőn belül kell intézni, 
a  döntést megfelelően indokolni [Alaptörvény XXIV.  cikk (1)  bekezdés]; a  döntéssel szemben pedig jogorvoslati 
lehetőséget kell biztosítani [XXVIII. cikk (7) bekezdés]” (Abh2., Indokolás [56]).

 [61] Az Ehtv. korábban ismertetett 14/C. § (2)–(3) bekezdése szerint az egyház elismerésével kapcsolatos törvényjavaslat, 
illetve határozati javaslat vonatkozásában azok benyújtástól számított 60 napon belül az Országgyűlés döntését írja 
elő, ami – prima facie – nem nyilvánvalóan ellentétes az észszerű határidőn belül történő eljárás követelményével. 
A  határidő megtartására azonban sem az  Ehtv., sem más törvény nem nyújt eljárási garanciát, annak 
elmulasztásához semmilyen jogkövetkezmény nem kapcsolódik. Az Abtv. 33/A. § (1) bekezdése szerint az érintett 
vallási tevékenységet végző szervezet indítványára az  Alkotmánybíróság felülvizsgálhatja az  Országgyűlésnek 
a  vallási tevékenységet végző szervezet egyházként történő elismerését elutasító határozatát, azonban 
az Országgyűlés döntésének elmaradása esetén az érintett vallási szervezetnek hiányzik a jogorvoslati lehetősége.

 [62] A szabályozási hiány ebből a  szempontból sem csupán elméletben jelent alkotmányossági problémát: 
az elismeréssel kapcsolatos T/794. számú törvényjavaslatnak és H/795. számú határozati javaslatnak az Országgyűlés 
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Igazságügyi Bizottsága általi 2014. július 11-i benyújtása óta – a döntésre előírt 60 nappal szemben – már több mint 
1200 nap, tehát a  határidő hússzorosánál is hosszabb időtartam telt el eredménytelenül. A  határidő túllépése és 
a  döntés elmaradása jelenleg közvetlenül a  fenti javaslatokkal érintett tíz vallási szervezet tisztességes eljáráshoz 
való jogát is sérti és jogorvoslathoz való jogának gyakorlását lehetetleníti el.

 [63] A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság a jelen határozat rendelkező részébe foglaltak szerint a jogalkotó általi 
mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség fennállását állapította meg és a mulasztást elkövető Országgyűlést 
felhívta arra, hogy alkossa meg az egyházi elismerésről való – a törvényben előírt észszerű határidőn belül történő – 
érdemi döntéshozatal törvényi garanciáját.

 [64] 3. Az  Alkotmánybíróság a  határozat Magyar Közlönyben történő közzétételét az  Abtv. 44.  § (1)  bekezdésének 
második mondata alapján rendelte el.

Budapest, 2017. december 19.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

 Dr. Balsai István s. k., Dr. Czine Ágnes s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Dienes-Oehm Egon s. k., Dr. Horváth Attila s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k., Dr. Juhász Imre s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Pokol Béla s. k., Dr. Salamon László s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Schanda Balázs s. k., Dr. Stumpf István s. k.,
 alkotmánybíró előadó alkotmánybíró

 Dr. Szabó Marcel s. k., Dr. Szívós Mária s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Varga Zs. András s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: IV/1301/2014.

Dr. Salamon László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

 [65] A határozat rendelkező részével egyetértek. Annak indokolásbeli alátámasztásával összefüggésben az  alábbiakat 
kívánom hangsúlyozni.

 [66] Nagyon lényegesnek tartom a  határozat indokolásának azt a  megállapítását, hogy „[a]z Alaptörvény VII.  cikk 
(4)  bekezdésében foglalt döntési jogkör sem közigazgatási, hanem alkotmányjogi-közhatalmi döntés” (Indokolás 
[58]). Ebből következően azonban nézetem szerint a  probléma megítélésével összefüggésben az  Alaptörvény 
XXIV. cikke, illetve a XXVIII. cikke (7) bekezdésének a rendelkezései nem irányadóak.

 [67] A mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet egyedül abban látom, hogy az  Ehtv. 14/C.  § szerinti 
eljárásban előírt határidő elmulasztásának esetére [mely helyzet az Alaptörvény VII. cikke (4) bekezdésében foglalt 
rendelkezés sérelmét valósítja meg] a  törvény nem tartalmaz e  sérelem orvoslását előmozdító eljárási szabályt. 
Pótlásának szükségessége következik abból az  indokolásban rögzített megállapításból, miszerint a  döntés 
az Országgyűlésnek nemcsak hatásköre, hanem feladata is, továbbá, hogy a vallási közösségnek alapjogilag védett 
igénye van arra vonatkozóan, hogy kérelmét az Országgyűlés a törvény alapján elbírálja.
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 [68] A jogalkotói mulasztás pótlása a  fentiekből következően annak ellenére mellőzhetetlen, hogy az Országgyűlésnek 
mint törvényalkotónak a  mozgástere e  pótlást illetően szerfölött csekély; az  aligha lehet több, mint a  határidőt 
mulasztó Országgyűlés megintésének lehetővé tétele [lévén, hogy törvényalkotással (módosítással) az Országgyűlés 
eme, Alaptörvényben rögzített hatásköre más szervre nem delegálható, és – tekintettel arra, hogy az Országgyűlés 
határozathozatalának szabályait az  Alaptörvény tartalmazza – törvényalkotással (módosítással) az  Országgyűlés 
döntésének elmaradása sem minősíthető sem helyt adó, sem elutasító döntésnek]. Az Országgyűlésnek az ügyben 
saját magának kell érdemi döntést hoznia, és a pótlandó szabályozásnak ezt kell előmozdítania.

Budapest, 2017. december 19.

 Dr. Salamon László s. k.,
 alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró különvéleménye

 [69] Nem értek egyet a határozat 1. pontjával és annak – hivatalból való eljárás alapján – mulasztásban megnyilvánuló 
alaptörvény-ellenesség fennállása, megállapítását alátámasztani kívánó indokolásával.

 [70] Elismerve, hogy az  állam és a  vallási közösségek együttműködését a  közösségi célok elérése érdekében lehetővé 
tevő alkotmányos rendelkezés [Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása után az  Alaptörvény VII.  cikk 
(4)  bekezdése] alapján joggal várható el, hogy az  Országgyűlés valamely vallási közösség ilyen tárgyú kérelméről 
kellő időn belül döntsön, nem tudom támogatni a  jelen ügyben az  alaptörvény-ellenességnek a  megállapítását 
olyan törvényi szabályozásra hivatkozással, amely éppenséggel nem minősíthető a hatályos alaptörvényi helyzettel 
összhangban lévőnek. Ennek okai a következők.

 [71] a) Az Alaptörvény negyedik módosítása (2013. március 25.) során egészült ki a VII. cikk azzal a  lehetőséggel, hogy 
az  Országgyűlés sarkalatos törvényben egyházként ismerjen el egyes vallási tevékenységet végző szervezeteket, 
amelyekkel az állam közösségi célok érdekében együttműködik [az Alaptörvény negyedik módosításának 4. cikkével 
beiktatott VII.  cikk új (2)  bekezdése]. Ez  a  rendelkezés egyúttal az  ilyen közösségek elismerésére vonatkozó 
sarkalatos törvényi rendelkezésekkel szemben lehetővé tette az alkotmányjogi panaszt. Egyebekben pedig a VII. cikk 
egy új, a (4) bekezdéssel is kiegészült, amely a hivatkozott vallási szervezetek egyházként való elismerése feltételéül 
huzamosabb idejű működés és társadalmi támogatottság törvényben való előírhatóságára adott felhatalmazást.

 [72] A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításáról 
szóló 2013. évi CXXXIII. törvénnyel, illetőleg az  ennek nyomán végrehajtott további jogszabályi változások 
nyomán épült ki 2013. augusztus 1-jei kezdettel az a  törvényi úton kialakított eljárási rendszer, amelynek jelenleg 
hatályos rendelkezéseit egyfelől az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi  
CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 14/B–14/D.  §-ai, illetőleg az  Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi  
CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 33/A.  §-ában, illetőleg 41.  § (4)  bekezdésében foglalt rendelkezések 
tartalmazzák.

 [73] b) Az  Ehtv., illetőleg az  Abtv. hivatkozott szabályai mindazonáltal nincsenek összhangban az  Alaptörvény ötödik 
módosításával (2013. szeptember 26.) bekövetkezett új alkotmányos helyzettel.

 [74] Az Alaptörvény ötödik módosításával ugyanis ismételten megváltoztak és kiegészültek a  VII.  cikk rendelkezései, 
az  (1)  bekezdés kivételével. A  jelen ügy szempontjából két érdemi módosulásnak van jelentősége. Egyrészt 
annak, hogy az  Alaptörvény nem tartalmaz a  továbbiakban felhatalmazást az  Országgyűlés elutasító 
döntésének alkotmányjogi panasszal való megtámadására, ezáltal e  döntés alkotmánybírósági felülvizsgálatára. 
Másrészt alkotmányos szinten újdonságnak minősíthető, hogy az  Országgyűlés pozitív döntése alapján 
az együttműködésben résztvevő vallási közösségek bevett egyházként működnek, részükre az állam – a közösségi 
célok elérését szolgáló feladatokban való részvételükre tekintettel – sajátos jogosultságokat biztosít.

 [75] Álláspontom szerint az  itt említett alkotmányos változások egyértelműen azt jelentették, hogy az  alkotmányozó 
a  törvényhozó politikai hatalom keretei között kívánta tartani az  egyházi (bevett egyházként történő) elismerés 
döntési jogosultságát, ellentétben azzal, ahogy a  negyedik alaptörvény-módosítást követő szabályozásokban  
(Ehtv., illetőleg Abtv.) a  törvényhozó korábban rendelkezett, amelyek egy különleges, a  hatósági eljárás 
fogalomkörébe tartozó elismerési rendszer jeleit mutatták. Ennek ellenére az Ehtv. rendszerébe továbbra is beépítve 
maradt az országgyűlési határozat alkotmánybírósági felülvizsgálatának lehetősége [Ehtv. 14/D. § (2) bekezdése], és 
az Abtv. hivatkozott rendelkezései sem változtak.
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 [76] Mivel az Alaptörvény negyedik módosításához képest az ötödik módosítás már nem biztosítja az alkotmánybírósági 
út igénybevehetőségét – az  „argumentum ad contrario” értelmezési elvből kiindulva – a  későbbi alaptörvényi 
felhatalmazás hiánya legalábbis vitathatóvá teszi a  negyedik alaptörvény-módosítás szerinti törvényi szabályozás 
legitimitását. Márpedig alaptörvény-ellenes törvényi szabályozásra nem építhet (az ebben az  ügyben nézetem 
szerint hivatalból való eljárásban is eszköztelen) Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenes mulasztást, miként ezt teszi 
a  rendelkező rész 1.  pontja az  Ehtv. 14/C.  § eljárására utalva, amely eljárás az  Ehtv. 14/D.  § (2)  bekezdése alapján 
alkotmánybírósági út igénybevételével is kiegészülhet.

Budapest, 2017. december 19.

 Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
 alkotmánybíró

 [77] A különvéleményhez csatlakozom.

Budapest, 2017. december 19.

 Dr. Balsai István s. k.,
 alkotmánybíró
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