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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 6/2019. (VI. 12.) MEKH rendelete
a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények 
mértékéről és alkalmazásáról szóló 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és 
alkalmazásáról szóló 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § E  rendelet hatálya a  hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó 
jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására terjed ki.”

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„i) plomba: a  méretlen hálózati részen, a  fogyasztásmérő-berendezésen és a  védelmét biztosító eszközökön 
elhelyezett hitelesítői, gyártói, elosztói vagy egyéb jogi zár;”

 (2) Az R. 2. § (1) bekezdés a következő k) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„k) ellenőrzést megelőző tájékoztató lap: a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján közzétett, 
a helyszíni ellenőrzés során jelen lévő közreműködő személy tájékoztatását biztosító nyomtatvány;”

3. §  Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) Szabálytalan vételezés miatt jogkövetkezmény akkor alkalmazható, ha az  elosztó rendelkezik 
a  fogyasztásmérő-berendezés és a  fogyasztásmérő védelmét biztosító eszközök felszerelésekor, az  elosztói 
leolvasáskor vagy a felhasználási helyen végzett munkavégzéskor (a továbbiakban együtt: munkavégzés) a felszerelt 
berendezésekről, a  plombák számáról, azonosítójáról és sérülésmentes külsejéről készített olyan fényképpel vagy 
felvétellel, amely alkalmas a  berendezések és az  azokon található plombák ép és sértetlen állapotú átadásának 
bizonyítására.
(2) A  fényképnek vagy felvételnek alkalmasnak kell lennie annak igazolására, hogy az  a  munkavégzés időtartama 
alatt készült.
(3) Az  (1)  bekezdésben foglalt elosztói tevékenységet az  elosztó köteles dokumentáltan rögzíteni és 
a  felhasználónak, annak képviselőjének vagy meghatalmazottjának a  munkavégzést követően a  munkavégzést 
rögzítő dokumentumot, továbbá az állagmegóvással kapcsolatos tájékoztatást átadni, amelyet a felhasználó, annak 
képviselője vagy meghatalmazottja köteles átvenni. Ha a  felhasználó, annak képviselője vagy meghatalmazottja 
a  dokumentumot nem veszi át, vagy átvételét aláírásával nem igazolja, akkor az  elosztó köteles azt a  felhasználó 
részére 15 napon belül tértivevényes levélben vagy a  felhasználó általi átvétel igazolására alkalmas más módon 
megküldeni.”

4. §  Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § A  rendellenes állapottal előidézett kár miatti kárigényét az  elosztó jogcímenként határozza meg, és erről 
a felhasználót írásban vagy a felhasználó erre vonatkozó kérése esetén elektronikus úton részletesen tájékoztatja.”
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5. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Vhr. 2. számú melléklet 19.9. pont e) pont ec) és ee) alpontjai szerinti szabálytalan vételezésnek minősül
a) a  fogyasztásmérő-berendezésen és a  védelmét biztosító eszközön elhelyezett plomba megrongálása vagy 
hiánya vagy a  fogyasztásmérő-berendezés megrongálása, ha megállapítható a  méretlen vételezés vagy a  mérés 
befolyásolása (a továbbiakban: befolyásolt állapot) vagy
b) a fogyasztásmérő-berendezés megkerülése.”

 (2) Az R. 7. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés a) pontja szerinti befolyásolt állapotnak minősül különösen:]
„d) a fogyasztásmérő elektronikus alkatrészeinek külső elektromos impulzussal való befolyásolása, megrongálása;”

6. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem állapítható meg szabálytalan vételezés a 4. § (2) bekezdése, 6. § (1) bekezdése és 7. § (1) bekezdése szerinti állapot 
fennállása ellenére, ha:]
„d) nem áll az  elosztó rendelkezésére olyan dokumentáció, amely bizonyítja, hogy a  fogyasztásmérő hitelesítési 
eljáráson átesett,”

 (2) Az R. 9. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem állapítható meg szabálytalan vételezés a 4. § (2) bekezdése, 6. § (1) bekezdése és 7. § (1) bekezdése szerinti állapot 
fennállása ellenére, ha:]
„g) a  felhasználó a  fogyasztásmérő-berendezésen és kiegészítő készülékein, a  fogyasztásmérő-berendezés védelmét 
biztosító eszközökön elhelyezett plomba sérülését vagy hiányát haladéktalanul az  elosztó részére bejelentette, és 
a mérés befolyásolásának vagy megkerülésének lehetővé tételére utaló tény a berendezésekben nem állapítható meg.”

7. §  Az R. 12. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az ellenőrzést megelőző tájékoztató lap aláírásának megtagadása az ellenőrzést nem hiúsítja meg. Az aláírás 
megtagadását az ellenőr dokumentálni köteles.
(2b) Az elosztó az ellenőrzést megelőző tájékoztató lapot a felek egyező akarata esetén elektronikus úton küldi meg 
a felhasználónak.”

8. §  Az R. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  felhasználó a  jegyzőkönyvet és az  ellenőrzés során készített fényképeket digitális formában is megkéri, 
az elosztó a kérésnek 15 napon belül eleget tesz.”

9. § (1) Az R. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az elosztó a helyszíni ellenőrzést követő 30 napon belül a felhasználót írásban vagy a felhasználó erre vonatkozó 
kérése esetén elektronikus úton tájékoztatja arról, hogy a  helyszíni ellenőrzésen milyen jellegű szabálytalan 
vételezés gyanúját tárta fel, és ennek milyen jogkövetkezményei lehetnek a felhasználóra nézve.”

 (2) Az R. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  felhasználó a  szabálytalan vételezés megállapítására irányuló eljárás során nyilatkozatot tesz, de ahhoz 
nem mellékeli az abban foglaltak alátámasztásául szolgáló bizonyítékokat, úgy az elosztó határidő tűzésével felhívja 
a felhasználót a bizonyítékok pótlására.”

10. §  Az R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.  § (1) Az  elosztó által megbízott igazságügyi szakértő a  vizsgálatot teljes egészében a  vizsgálat előre 
meghatározott helyszínén és időpontjában végzi el. A  vizsgálat előtt tájékoztatni kell a  felhasználót a  vizsgálat 
okáról, céljáról és módszereiről.
(2) A fogyasztásmérő-berendezés igazságügyi szakértői vizsgálata során a megállapított tényeket helyben rögzíteni kell.
(3) A  szakértői vizsgálat előtt és alatt tapasztalt tényeket, a  mért adatokat, továbbá a  fogyasztásmérő-
berendezésnek vagy részeinek jellemző adatait az  elosztó által megbízott igazságügyi szakértő jegyzőkönyvbe 
foglalja, és a fogyasztásmérő-berendezésről vagy annak részeiről fénykép- vagy videofelvételt készít, illetve azokat 
a későbbi azonosításra alkalmas módon rögzíti.
(4) Az elosztó vagy az általa megbízott igazságügyi szakértő a szakértői vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet a szakértői 
vizsgálat végén a felhasználónak átadja.
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(5) Az elosztó által megbízott igazságügyi szakértő a szakértői vizsgálatról szóló jegyzőkönyv alapján, a vizsgálatot 
követő 15 napon belül szakvéleményt készít. A vizsgálat során készített fényképet, videofelvételt a szakvéleményhez 
csatolni kell.
(6) Az  elosztó csak olyan szabálytalan vételezés miatt érvényesíthet jogkövetkezményt, amelyre vonatkozóan 
a  szakértői vizsgálat végén a  felhasználónak átadott jegyzőkönyv ténymegállapítást és azt alátámasztó adatot 
tartalmaz.
(7) Az elosztó nem érvényesíthet jogkövetkezményt, ha a Vhr. 2. számú mellékletének 17.7. pontjában foglaltak nem 
állnak fenn, valamint ha nem a 15. § szerinti módon került sor a csomagolásra.”

11. §  Az R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  elosztó, amennyiben szakértői vizsgálatra került sor a  szakvélemény megküldésével együtt, annak 
rendelkezésre állását követő 30 napon belül, amennyiben szakértői vizsgálatra nem került sor, a helyszíni ellenőrzést 
követő 30 napon belül a  szabálytalan villamos energia vételezéssel kapcsolatos álláspontját igazolható módon 
írásban vagy a felhasználó erre vonatkozó kérése esetén elektronikus úton közli a felhasználóval.”

12. §  Az R. 24. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kötbéralap (Ka) összege kisfeszültségű hálózatról ellátott lakossági fogyasztó esetén 5000 forint, 
kisfeszültségű hálózatról ellátott nem lakossági felhasználó esetén 12 500 forint, közép- és nagyfeszültségű 
hálózatról ellátott felhasználó esetén 25 000 forint.
(3) A minősítési tényező (Mt) értéke
a) a 6. § (1) bekezdése és a 8. § (1) bekezdése szerinti szabálytalan vételezés esetén 0,5;
b) a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szabálytalan vételezés esetén 0,75;
c) a 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabálytalan vételezés esetén 1,0.”

13. §  Az R. 14. fejezete a következő 28. §-sal egészül ki:
„28. § (1) E rendeletet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. augusztus 1. napjától a hálózathasználati 
szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról 
szóló 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról szóló 6/2019. (VI. 12.) MEKH rendelet (a továbbiakban: Módr.) 
hatálybalépése előtt megkötött hálózathasználati szerződésekre is alkalmazni kell.
(2) A  Módr. hatálybalépésekor hatályos hálózathasználati szerződések esetében a  Módr.-rel megállapított 
3.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti fénykép vagy felvétel rendelkezésre állását mint a  szabálytalan vételezés 
jogkövetkezményeinek megállapításához szükséges előfeltételt, 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.”

14. §  Az R.
 1. 2.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „fogyasztásmérő-berendezés védelmét biztosító berendezés:” szövegrész 

helyébe a „fogyasztásmérő-berendezés védelmét biztosító eszköz:” szöveg,
 2. 2. § (1) bekezdés g) pontjában a „védelmét biztosító berendezéshez” szövegrész helyébe a „védelmét biztosító 

eszközhöz” szöveg,
 3. 4. fejezetének címében a „védelmét biztosító berendezés” szövegrész helyébe a „védelmét biztosító eszköz” 

szöveg,
 4. 4.  § (1)  bekezdésében a „védelmét biztosító berendezés” szövegrész helyébe a „védelmét biztosító eszköz” 

szöveg,
 5. 4. § (3) bekezdésében a „jel” szövegrész helyébe a „tény” szöveg,
 6. 5. fejezetének címében, valamint a  6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „védelmét biztosító berendezésen” 

szövegrész helyébe a „védelmét biztosító eszközön” szöveg,
 7. 9. § (1) bekezdésében a „7. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „7. § (1) bekezdés a) pontja” szöveg,
 8. 11.  § (3)  bekezdésében, továbbá a  12.  § (1) és (2)  bekezdésében az „a 2.  mellékletben foglalt „Ellenőrzést 

megelőző tájékoztató lap”” szövegrész helyébe az „az ellenőrzést megelőző tájékoztató lap” szöveg,
 9. 13.  § (4)  bekezdésében az  „„Ellenőrzést megelőző tájékoztató lap”” szövegrész helyébe az  „ellenőrzést 

megelőző tájékoztató lap” szöveg,
10. 13.  § (1)  bekezdésében a  „közreműködő személynek” szövegrész helyébe a  „felhasználónak, annak 

képviselőjének vagy meghatalmazottjának” szöveg,
11. 13. § (2) és (4) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „30” szöveg,
12. 14. § (2) bekezdésében a „tekintetni” szövegrész helyébe a „tekinteni” szöveg,
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13. 17. § (2) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „30” szöveg,
14. 20.  § (3)  bekezdésében az  „az általa választott szakértővel vesz részt.” szövegrész helyébe az  „az általa 

választott, legfeljebb két személlyel (így különösen jogi képviselővel, szakértővel) vehet részt.” szöveg,
15. 22. § (2) bekezdésében a „szakértőhöz” szövegrész helyébe az „igazságügyi szakértőhöz” szöveg,
16. 24. § (4) bekezdés a)–c) pontjaiban a „két éven belül” szövegrész helyébe a „három éven belül” szöveg,
17. 24. § (5) bekezdésében a „kétéves” szövegrész helyébe a „hároméves” szöveg
lép.

15. §  Hatályát veszti az R.
a) 6. § (1) bekezdés c) pontjában az „(a továbbiakban: megrongált állapot)” szövegrész,
b) 15. § (3) bekezdésében a „(mechanikai, elektromágneses)” szövegrész,
c) 22.  § (1)  bekezdésében az  „A felhasználó jogosult arra, hogy a  szakértői vizsgálaton az  általa választott 

szakértővel vegyen részt.” szövegrész,
d) 2. melléklete.

16. §  Ez a rendelet 2019. július 1. napján lép hatályba.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 16.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya
a) a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és 

Technológiai Minisztérium fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok 
és központi kezelésű előirányzatok költségvetési kiadási előirányzataira, amelyek vonatkozásában a fejezetet 
irányító szerv vezetője az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1.  melléklete szerint a  Kormánynak a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. §-a szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter),

b) a  költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az  a)  pont szerinti 
fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében 
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, és

c) az  év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kiadási 
előirányzataira

[az a)–c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
 1.  acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti tevékenység,
 2. ad hoc támogatás: nem támogatási program keretében nyújtott támogatás,
 3. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,
 4. alépítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 135. pontja szerinti építmény,
 5. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,
 6. 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. pontjának megfelelő támogatás,

 7. átlagos éves utasforgalom: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 148. pontja szerinti utasforgalom,
 8. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül 

kiszámítható a bruttó támogatástartalom,
 9.  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 az  EGT megállapodás egy másik szerződő 
felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül,
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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,

10. belső energiapiaci szabályozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 131. pontja szerinti szabályok,
11. belvízi kikötő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 156. pontja szerinti kikötő,
12. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag,
13. bruttó támogatási egyenérték: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontja szerinti összeg,
14. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
15. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdésében és az 1408/2013/EU 

bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozás,
16. eljárási innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 97. pontja szerinti módszer alkalmazása,
17. elsődleges mezőgazdasági termelés: az EUMSz I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék 

előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,
18. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
19. energetikai célú 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. energiahatékony távfűtés és távhűtés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 124. pontja szerinti távfűtés és 

távhűtés,
22. élelmiszer-alapú bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 113. pontja szerinti üzemanyag,
23. észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,
24. fizikai átengedés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 136. pontja szerinti függetlenítés,
25. fenntartható bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 112. pontja szerinti üzemanyag,
26. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 32.  pontja szerinti 

növekedés,
27. földi kiszolgálás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 151. pontja szerinti szolgáltatások,
28. 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,

29. hatékony együttműködés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 90. pontja szerinti együttműködés,
30. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,
31. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az  üzleti és fogyasztói környezet 

korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez,
32. 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, például kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, 
ideértve a  lízinget is, amely a  hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már 
meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható,

33. hivatásos sport: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 143. pontja szerinti sporttevékenység,
34. hozzáférési infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 159. pontja szerinti infrastruktúra,
35. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
36. induló beruházás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 49. pontja szerinti beruházás,
37. innovációs tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 94. pontjában meghatározott feltételeknek 

megfelelő tanácsadás, segítségnyújtás és képzés,
38. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás,
39. ipari kutatás: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 85.  pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus 

vizsgálat,
40. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti kötelezettségvállalás,
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41. kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó: az  a  beruházó, amely a  kérelmet 
benyújtó beruházóval a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti anya- vagy 
leányvállalati kapcsolatban áll,

42. kikötő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 154. pontja szerinti vízi és szárazföldi részből álló terület,
43. kikötői felépítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 158. pontja szerinti felépítmény,
44. kikötői infrastruktúra: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 157.  pontja szerinti infrastruktúra és 

létesítmény,
45.  kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés,
46.  kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,
47.  kotrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 160. pontja szerinti tevékenység,
48.  környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység,
49.  központosított földi kiszolgálási infrastruktúra: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 149.  pontja szerinti 

infrastruktúra,
50.  közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,
51.  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás: a  651/2014/EU bizottsági rendelet  

11. szakasz 53. cikke szerinti támogatás,
52.  kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra,
53.  kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet,
54. 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,

55. légitársaság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 145. pontja szerinti légitársaság,
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. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány,
59. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 3.  pontja szerinti 

munkavállaló,
60. mezőgazdasági ágazat: a  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és 

forgalmazásával foglalkozó vállalkozások összessége,
61. mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát: az  egy termékágazat részére bármely három pénzügyi évet 

felölelő időszakban egyedi támogatásként vagy támogatási programból nyújtott támogatási intézkedések 
teljes halmozott összege, amely nem haladhatja meg az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében 
Magyarország számára meghatározott összeg 50%-át,

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. minőségrendszer: az  agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 

2014–2020 (2014/C 204/01) (a továbbiakban: agrár- és erdészeti iránymutatás) II. rész 1.1.9.  pont 
(282) bekezdésében meghatározott rendszerek,

66. multifunkcionális szabadidős létesítmény: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikk (3)  bekezdése szerinti 
létesítmény,

67. működési eredmény: a  beruházásnak az  Sztv. 3.  § (4)  bekezdés 5.  pontja szerinti hasznos élettartama alatt 
elért – a projektkockázat és a tőkeköltség alapján a támogatást nyújtó által jóváhagyott diszkonttényezővel 
diszkontált – bevételei, csökkentve az  ugyanezen diszkonttényezővel diszkontált működési költségekkel, 
így különösen a személyi jellegű ráfordítással, anyagköltséggel, a szerződéses szolgáltatással, a távközléssel, 
az energiával és a karbantartással, a bérleti díjjal, az adminisztrációval összefüggő költséggel, kivéve az olyan 
értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek, azzal, hogy ha 
a számítás eredménye negatív, a működési eredmény értéke nulla,

68. 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,

69. nagykereskedelmi hozzáférés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 139. pontja szerinti hozzáférés,
70. nagysebességű vasút: 200 km/h-nál magasabb sebességet elérni képes vonat,
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71. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,
72. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
73. nem repüléstechnikai tevékenységek: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 152.  pontja szerinti 

kereskedelmi szolgáltatások,
74. 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,

75. passzív széles sávú infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 137. pontja szerinti infrastruktúra,
76. regionális beruházási támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 41. pontja szerinti támogatás,
77. regionális repülőtér: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 153. pontja szerinti repülőtér,
78. repülőtér: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 146. pontja szerinti jogalany vagy jogalanyok csoportja,
79. repülőtéri infrastruktúra: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 144.  pontja szerinti infrastruktúra és 

felszerelés,
80. repülőtéri szolgáltatások: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 147.  pontja szerinti a  repülőtér vagy 

leányvállalatai által a légitársaságoknak nyújtott szolgáltatások,
81. 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 uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,

82. szállítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti személyszállítás vagy szolgáltatás,
83. szállítási költségek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 6. pontja szerinti költségek,
84. széles sávú alaphálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 133. pontja szerinti alaphálózat,
85. széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó mélyépítési munka: a  651/2014/EU bizottsági rendelet  

2. cikk 134. pontja szerinti munka,
86. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,
87. személyszállítási közszolgáltatás: az  1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk i)  pontja 

szerinti személyszállítási szolgáltatás,
88. 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 (a továbbiakban: 2010/787/EU tanácsi határozat) pontosított nemzetközi 
kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű, A és B csoportba 
sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység,

89. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti eljárás,
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. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
93. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,
94. termelői csoport és szervezet: az agrár- és erdészeti iránymutatás (35) bekezdés 22. pontja szerinti csoport vagy 

szervezet,
95. termékágazat: a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a  922/72/EGK,  

a  234/79/EGK, az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2013. december 20-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés a)–w) pontjában 
szereplő ágazat,

96. tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 76.  pontja szerinti  
kis- és középvállalkozás,

97. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány,
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.
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II. FEJEZET
AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait az 1. melléklet, a központi kezelésű előirányzatok 
részletes felhasználási szabályait a  2.  melléklet tartalmazza. Az  1. és 2.  mellékletben meghatározott felhasználási 
szabályokat az  egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított 
előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

 (2) Az e rendelet alapján
a) kijelölt kezelő szerv, valamint
b) – ha e rendelet a hatálya alá tartozó előirányzat esetében lebonyolító szerv igénybevételét lehetővé teszi – 

az Ávr. szerinti megállapodás keretében kijelölt lebonyolító szerv
(a kezelő szerv és a  lebonyolító szerv a  továbbiakban együtt: szerv) által az  e  rendelet hatálya alá tartozó 
előirányzatok vonatkozásában az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített 
kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.

 (3) Az e rendelet hatálya alá tartozó,
a) 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról a  651/2014/EU bizottsági rendelet 

9. cikke szerinti közzététel céljából,
b) az  elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezettek esetében 60 000 eurónak 

megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról az agrár- és erdészeti iránymutatás 3.7. pontja szerinti 
közzététel céljából,

c) a  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, 
az  erdészeti ágazatban működő vagy az  EUMSz 42.  cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató 
kedvezményezettek esetében az  500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról, 
kedvezményezettek esetében az agrár- és erdészeti iránymutatás 3.7. pontja szerinti közzététel céljából 

a tagállamoknak adatot kell szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós 
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

 (4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatást az Atr. 18/A–18/D. §-a szerint kell teljesíteni.
 (5) A  (3)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti adatszolgáltatást a  támogatást nyújtó a  támogatás odaítélést követő  

3 hónapon belül teljesíti az alábbi adatokról:
a) a kedvezményezett neve, székhelye, adószáma,
b) a kedvezményezett agrár- és erdészeti iránymutatás 2.4. pont (35) bekezdés 13. és 14. alpont szerinti típusa 

(kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalat),
c) a  kedvezményezett főtevékenysége a  mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerint, egyéni vállalkozó 

esetén ÖVTJ-kódok szerint,
d) támogatás összege,
e) támogatástartalom,
f ) támogatás formája,
g) támogatás célja,
h) támogatást nyújtó hatóság megnevezése.

III. FEJEZET
AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. Az európai uniós támogatásoknak való megfelelés

4. §  Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat
 1.  11., 34–38., 45., 48., 49., 51., 53., 57., 81., 82., 88–92. és 94. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

szerinti csekély összegű támogatás;
 2.  36–37. sora alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás;
 3.  8., 11., 36., 49., 51., 81. és 90. sora alapján az  1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 

személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés;
 4.  8., 11., 18., 36., 38., 41., 42., 44., 49., 73. és 81. sora alapján a  2012/21/EU bizottsági határozat szerinti 

közszolgáltatásért járó ellentételezéshez nyújtott támogatás;
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 5.  8., 11., 36., 38., 44. és 81. sora alapján a  360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű 
közszolgáltatási támogatás;

 6.  36., 38., 49., 88–92. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13–14. cikke szerinti regionális beruházási 
támogatás;

 7.  36., 88–92. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak 
nyújtott beruházási támogatás;

 8.  36., 45., 89. és 91. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 18.  cikke szerinti kis- és középvállalkozás 
részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás;

 9.  36., 88–89. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke szerinti kis- és középvállalkozás vásáron 
való részvételéhez nyújtott támogatás;

10. 36., 48., 49., 53., 88., 89., 91–92. és 94. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló 
vállalkozásnak nyújtott támogatás;

11. 36., 38., 48., 49., 53., 88–91. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési 
projekthez nyújtott támogatás;

12. 36., 48., 49., 53., 88., 89., 90., 95. és 103. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 26.  cikke szerinti 
kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás;

13. 36., 48., 49., 53. és 88–92. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 28.  cikke szerinti kis- és 
középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás;

14. 36., 88–92. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikke szerinti eljárási és szervezési innovációs 
támogatás;

15. 36., 38., 45., 82., 89. és 92. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás;
16. 48., 49., 53. és 90. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 37.  cikke szerinti jövőbeni uniós 

szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás;
17. 36., 48., 49., 51., 53., 88., 89., 91. és 92. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 38.  cikke szerinti 

energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás;
18. 36., 48., 49., 51., 53., 88. és 89. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 41.  cikke szerinti megújuló 

energia támogatására irányuló beruházási támogatás;
19.  51. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 46.  cikke szerinti energiahatékony távfűtéshez és 

távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás;
20.  35., 48., 49., 53. és 91. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 48.  cikke szerinti energetikai 

infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás;
21.  48., 49., 51. és 53. sora szerinti támogatási kategóriával támogatott beruházáshoz a 651/2014/EU bizottsági 

rendelet 49. cikke szerinti környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás;
22.  36., 45. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 52.  cikke szerinti széles sávú infrastruktúra 

kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás;
23.  36. és 38. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 53.  cikke szerinti kultúrát és a  kulturális örökség 

megőrzését előmozdító támogatás;
24.  36., 41., 42. és 67. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti sportlétesítményekre és 

multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás;
25.  36., 38., 41., 48., 49., 54. és 94. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 56.  cikke szerinti helyi 

infrastruktúrára irányuló támogatás;
26.  24. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 56a.  cikke szerinti regionális repülőterekre irányuló 

támogatás;
27.  4. és 81. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 56c.  cikke szerinti Belvízi kikötőkre irányuló 

támogatás;
28.  36. sora alapján a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai 

uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott, SA.46515 sz. bizottsági határozat (a továbbiakban:  
SA.46515 sz. bizottsági határozat) szerinti tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott 
támogatás;

29.  36. és 38. sora alapján az SA.46515 sz. bizottsági határozat szerinti tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott 
támogatás;

30.  36. sora alapján az SA.46515 sz. bizottsági határozat szerinti mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos 
promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás;

31.  36. sora alapján a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról 
szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott, SA.37599 sz. bizottsági határozat  



3378 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 98. szám 

(a továbbiakban: SA.37599 sz. bizottsági határozat) szerinti mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai 
segítségnyújtáshoz nyújtott támogatás;

32.  4. sora alapján a Győr–Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztését engedélyező, SA.38478 (2014/N) sz. 
bizottsági határozat szerinti támogatás;

33.  55. sora alapján az  1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13.  cikke szerinti Éghajlat-politika 
alprogram (a továbbiakban: Éghajlat-politika alprogram) keretében már uniós támogatást elnyert és 
végrehajtás alatt álló projektek vagy az  Európai Unió Bizottságának döntése alapján nyertes pályázatok 
önrész összegéhez nyújtott támogatás

nyújtható.

4. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

5. § (1) A  651/2014/EU bizottsági rendelet, az  1407/2013/EU bizottsági rendelet, az  1408/2013/EU bizottsági rendelet és 
a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

 (2) A kedvezményezett a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala 
napjától számított tíz évig megőrzi.

 (3) Nem ítélhető támogatás
a) azon szervezet részére, amely nem tett eleget az  Európai Bizottság által hozott, állami támogatás 

visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési 
kötelezettségének,

b) – a 41. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a 20. alcím, – a 43. § (4) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével – a 22. alcím, valamint a 23–24. 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 meghatározott akvakultúra-
termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a  7–8., 11–17., 19–25., 28–30. és 32–34. alcím 
szerinti támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 6., 19–21., 23–24., 28. és 30. alcím szerinti támogatás,
c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás 

részére 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) a  2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő 
támogatás,

e) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az  az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 
kialakításához és működtetéséhez vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó 
kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

f ) támogatás, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
g) olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

 (5) Nem minősül exporttámogatásnak az  olyan támogatás, amellyel a  kereskedelmi vásárokon való részvétel 
költségeihez vagy olyan tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeihez járulnak hozzá, amelyek 
valamely új vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükségesek.

 (6) A  6. alcím szerinti támogatás kisvállalkozás részére, a  7., 26–27. és – a  65.  § (4)  bekezdés a)  pontja 
figyelembevételével – a 34. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás részére nyújtható.

 (7) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás – az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a kultúrát és 
a kulturális örökség megőrzését előmozdító 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.

 (8) Az agrár- és erdészeti iránymutatás szerinti támogatás – a 65. § (4) bekezdés b), c) és d) pontja kivételével – csak 
akkor ítélhető meg, ha a  kedvezményezett az  agrár- és erdészeti iránymutatás 71.  pontjában meghatározott 
kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.
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 (9) A  nagyvállalkozásnak a  (8)  bekezdés szerinti támogatási kérelemben a  kötelező tartalmi elemeken kívül ki kell 
fejtenie, hogy milyen helyzet állt volna elő a támogatás igénybevétele nélkül, és ezt alá kell támasztania.

 (10) Különböző azonosítható elszámolható költségek esetén a támogatás halmozható más, az államháztartás központi 
vagy önkormányzati alrendszeréből vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

 (11) Az  egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, 
az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből származó forrásból történik – támogatási intenzitása 
nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy 
támogatási összeget.

 (12) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező, 4–7., 20., valamint 22. alcím szerinti 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.

 (13) Az  azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező, 7–9., 11–17., 25–27., 32–34. alcím szerinti támogatás 
az ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott, 22. alcím szerinti támogatással az ezen alcímekre 
vonatkozó támogatási intenzitásig halmozható.

 (14) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók és illetékek levonása előtti 
összegben kell figyelembe venni. Ha a  támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a  támogatás összegének 
a támogatástartalmat kell tekinteni.

 (15) Ha a  támogatás nyújtása az  uniós állami támogatási szabályok értelmében az  Európai Bizottság előzetes 
jóváhagyásától függ, a támogatás az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követően fizethető ki.

 (16) A  32–34. alcím szerinti támogatások esetén az  általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nem támogatható, 
kivéve, ha az áfára vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében nem igényelhető vissza.

 (17) A mezőgazdasági ágazat részére nyújtott állami támogatások ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nem 
halmozhatók az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 17-i 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 81.  cikk (2)  bekezdésében és 82.  cikkében említett kifizetésekkel, ha az  ilyen 
halmozódás eredményeként a  támogatási intenzitás vagy a  támogatási összeg meghaladná az agrár- és erdészeti 
iránymutatásban megállapított intenzitást vagy összeget.

6. §  A 7. § 10. pontja szerinti esetben a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás nem haladhatja meg
a) azt a  minimális összeget, amellyel a  beruházás kellően nyereségessé válik ahhoz, hogy azt a  beruházó 

megvalósítsa, vagy
b) azt a  többletköltséget, ami a  beruházásnak az  adott helyszínen történő megvalósítására tekintettel merült 

fel az  alternatív – más, a  beruházás megvalósításának helyszínéhez képest fejlettebb régióban található – 
helyszínhez viszonyítva azzal, hogy a  fejlettség szintjét a  regionális támogatási térkép szerinti maximális 
támogatási intenzitás alapján kell meghatározni.

7. §  Az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére az  egyedi 
támogatást, ha a támogatás összege
 1. induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén meghaladja a  támogatási kategóriára vonatkozó 

szabályokban meghatározott mértéket,
 2. kutatásfejlesztési 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,
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e) meghaladja az a)–d) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatásfejlesztési projekthez a támogatást 
visszafizetendő előleg formájában nyújtják, amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához 
használt módszertan hiánya esetén az  elszámolható költségek százalékában kell kifejezni, és 
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,

f ) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén 
tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

 3. a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a 20 millió 
eurónak megfelelő forintösszeget,

 4. a kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként 
meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

 5. eljárási és szervezési innováció támogatása esetén vállalkozásonként és projektenként meghaladja 
a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

 6. 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, megújuló 
energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás, valamint az  energiatermelő létesítményhez nyújtott, 
energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás, valamint környezetvédelmi 
tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a  15 millió 
eurónak megfelelő forintösszeget,

 7. az elosztóhálózathoz nyújtott, energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás 
esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

 8. energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és 
beruházásonként meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 

 9. 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,

10. 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,

11. a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási 
projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

12. a kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként 
meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

13. képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
14. a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító

a) beruházási támogatás esetében meghaladja a  projektenként 150 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget,

b) működési támogatás esetében meghaladja a vállalkozásonként évente 75 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget,

15. széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás esetében projektenként 70 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget,

16. helyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás esetében egyazon infrastruktúra esetében meghaladja 
a 10 millió eurónak vagy 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

17. regionális repülőterekre irányuló támogatás esetében meghaladja a  támogatási kategóriára vonatkozó 
szabályokban meghatározott mértéket,

18. belvízi kikötőkre irányuló támogatás esetében meghaladja projektenként a  40 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget.

8. §  Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint a széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás esetében előzetesen be 
kell jelenteni az Európai Bizottság részére a támogatási intézkedést, ha a projekt összköltsége meghaladja a 70 millió 
eurónak megfelelő forintösszeget.
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9. §  E rendelet alapján
a) a  651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén – a  regionális beruházási támogatás 

kivételével – 2021. június 30-ig,
b) csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig,
c) mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén 2027. december 31-ig,
d) közszolgáltatási csekély összegű támogatás esetén 2019. június 30-ig,
e) regionális beruházási támogatás esetén 2020. december 31-ig,
f ) az agrár- és erdészeti iránymutatás szerinti támogatás esetén 2020. december 31-ig,
g) az  SA.37599 sz. bizottsági határozat, valamint az SA.46515 sz. bizottsági határozat szerinti támogatás 

esetében 2019. december 31-ig,
h) az  Éghajlat-politika alprogram keretében projekt vagy pályázat önrész összegéhez nyújtott támogatása 

esetén 2024. december 31-ig
lehet támogatási döntést hozni.

5. Kamattámogatás és kezességi díjtámogatás

10. § (1) Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 37. sora szerinti előirányzatból nyújtott kezességi díjtámogatás, 
az  1.  mellékletben foglalt táblázat 35. sora szerinti előirányzatból a  Széchenyi Kártya Program Konstrukciók 
keretében a  vállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint a  kezességvállaló 
intézmény kezességvállalásával nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül.

 (2) A  kedvezményezett számára adott évben megítélt csekély összegű támogatás összegébe a  megítélt hitelkeret 
támogatott futamidejének időszakára jutó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint a kezességvállaló 
intézmény kedvezményes kezességvállalásából adódó állami támogatás összege számít bele.

 (3) Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 37. sora szerinti előirányzatból nyújtott támogatás esetén a  Garantiqa 
Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az  1.  mellékletben foglalt táblázat 35. sora szerinti 
előirányzatból nyújtott támogatás esetén a  KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság tájékoztatja a  kedvezményezettet arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. 
A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, hivatkozva 
annak pontos címére és az  Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia 
a  támogatás összegét, az  Atr. 2.  mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt támogatástartalomban 
kifejezve.

6. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás

11. § (1) Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) azon legfeljebb 
öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely teljesíti az alábbi feltételeket:
a) nem vette át egy másik vállalkozás tevékenységét,
b) még nem osztott nyereséget, és
c) nem összefonódás útján jött létre.

 (2) Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az  ötéves támogathatósági időszak kezdetének 
az  az időpont tekinthető, amikor a  vállalkozás megkezdi gazdasági tevékenységét, vagy amikor gazdasági 
tevékenysége alapján adóztathatóvá válik.

 (3) Az  (1)  bekezdés c)  pontjától eltérően az  (1)  bekezdés alapján támogathatónak minősülő vállalkozások közötti 
összefonódás útján létrejött vállalkozások az  összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás bejegyzésének 
időpontjától számított legfeljebb öt évig támogathatónak minősülnek.

12. § (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.
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13. § (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.

14. §  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.

15. § (1) A  kedvezményezett támogatásban részesülhet a  12–14.  §-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 12–14. §-ban meghatározott legmagasabb összegek megkétszerezhetőek.

7. A kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás

16. § (1) A  kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) 
a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatásfejlesztési projekt részére nyújtható.

 (2) A kutatásfejlesztési 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 
kutatásfejlesztési kategóriák közé.

17. § (1) Az elszámolható költségeket a kutatásfejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.
 (2) A 16. § (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 használatuk 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 vagy 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,
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e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek 
költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

 (3) A 16. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.

18. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) az alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,
b) az ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
c) a kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,
d) a megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás
a) középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető,
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) 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 legfeljebb 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.

8. A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

19. § (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 megkülönböztetésmentes 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.

 (5) Az  (1)–(4)  bekezdés rendelkezéseit 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 a  támogatónak ellenőrzési és visszafizetési 
mechanizmust kell alkalmaznia.

9. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

20. § (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) olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő 

költsége, aki kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem 
helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.
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 (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.

10. Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása

21. § (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, 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.

11. Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének 
emelését szolgáló beruházási támogatás

22. § (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  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) uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a  kedvezményezett számára a  tevékenységéből eredő 
környezetvédelmi szint emelését,

c) az  elfogadott 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 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 uniós 
szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

23. § (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.

24. § (1) A támogatás keretében
a) az alkalmazandó uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség,
b) 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, e beruházás költsége számolható el.
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 (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.

12. A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás

25. § (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 uniós szabványnak.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább egy évvel be kell fejezni.
 (3) Ha a  beruházás befejezése több mint három évvel az  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  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 23. § (3) bekezdése szerint növelhető.
 (6) A támogatás keretében a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz közvetlenül kapcsolódó, 

a 24. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

13. Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás

26. § (1) A  vállalkozások energiamegtakarítást 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 uniós szabványnak való megfelelés érdekében 
megvalósított beruházáshoz.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 23. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (4) A  támogatás keretében a  magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, a  24.  § 

(2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

14. A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás

27. § (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)  bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható meglévő élelmiszer-alapú bioüzemanyag-előállító egység új 
generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében az  élelmiszer-alapú 
termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.

28. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
a) 45%-át a 30. § (2) és (3) bekezdése esetén,
b) 30%-át a 30. § (4) bekezdése esetén.

 (2) A támogatási intenzitás a 23. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (3) Ha a  támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kidolgozott valódi 

versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetésmentes, 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.
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29. § (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.

 (2) Nem ítélhető meg támogatás a  létesítmény működésének megkezdését követően, és a  támogatás nem függhet 
a termelés eredményétől.

 (3) Támogatás nem ítélhető meg működési célra.

30. § (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 kis méretű létesítmény esetén nem létezik a  (3)  bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, 
a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.

15. Az energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás

31. §  Az  energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában 
a  továbbiakban: támogatás) energiatermelő létesítményhez vagy elosztóhálózathoz kapcsolódó beruházáshoz 
nyújtható.

32. § (1) Energiatermelő létesítmény esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.
 (2) A támogatási intenzitás a 19. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (3) A  támogatás keretében az  energiahatékony távfűtési és távhűtési rendszer szerves részét képező egy vagy több 

energiatermelő egység megépítéséhez, kibővítéséhez és felújításához szükséges kiegészítő berendezés beruházási 
költsége számolható el.

33. § (1) Elosztóhálózat esetén a  támogatási összeg nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és a  támogatott 
elosztóhálózat működési eredménye közötti különbséget.

 (2) A működési eredmény mértékét
a) előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségből.

 (3) A támogatás keretében a beruházási költség számolható el.

16. Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

34. § (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.
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 (6) Nem nyújtható támogatás villamosenergia- és gáztározóprojektekhez, valamint kőolaj-infrastruktúrához 
kapcsolódó beruházáshoz.

17. A környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás

35. § (1) A  8–9. és 11–13. 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 23. § (2) bekezdése szerint növelhető.
 (3) A támogatás keretében környezetvédelmi tanulmány (pl. energiaaudit) költsége számolható el.
 (4) 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 irányelv (a továbbiakban: 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.

18. Az Éghajlat-politika alprogram keretében projekt vagy pályázat önrész összegéhez nyújtott 
támogatás

36. § (1) Az  Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projekt 
vagy az  Európai Unió Bizottságának döntése alapján nyertes pályázat önrész összegéhez támogatás azon 
Magyarországon bejegyzett jogi személy számára nyújtható, amely az  Éghajlat-politika alprogram keretében 
már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projektben konzorciumi partnerként vesz részt, vagy 
éghajlat-politikai pályázata az  adott költségvetési évben az  Európai Unió Bizottságának döntése alapján uniós 
társfinanszírozást nyert el.

 (2) Az  Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló projekt vagy 
az  Európai Unió Bizottságának döntése alapján nyertes pályázat esetében nem nyújtható támogatás a  külföldi 
illetőségű partnerek önrész összegéhez.

37. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a pályázat 45%-os, teljes önrész összegét.
 (2) A támogatási intenzitás egy nyertes pályázó esetében az önerő teljes összegéig növelhető.
 (3) Ha az  adott költségvetési évben nincs nyertes pályázó, akkor a  korábbi nyertes LIFE éghajlat-politikai projektet 

végrehajtó koordináló kedvezményezett vagy társult kedvezményezett szervezetek részére is nyújtható támogatás 
a támogatási összeg kimerüléséig.

19. A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás

38. § (1) A  sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím 
alkalmazásában 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 
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.
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 (5) Ha a  támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a  hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási 
feltételeket nyilvánossá kell tenni.

39. § (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 visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.
 (6) A  2 000 000 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.

40. § (1) A beruházási támogatás keretében az épületek, építmények értékét növelő költségek, valamint a  tárgyi eszköz és 
az immateriális javak költsége számolható el.

 (2) A  működési támogatás keretében a  sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő 
működési költség (pl. 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.

20. A csekély összegű támogatás

41. § (1) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a  csekély összegű támogatásokról szóló 
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 a  csekély összegű 
támogatásokról szóló 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) A csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet 
kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági 
rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén 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 a  csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése 
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia 
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kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű 
támogatások támogatástartalmáról.

21. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás

42. § (1) Egy vállalkozás részére a  360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási 
támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg 
az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 (2) Nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, amely a  támogatást a  360/2012/EU bizottsági rendelet  
1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (3) A  támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha 
az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

 (4) A  támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, 
hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

 (5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt 
megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell 
figyelembe venni.

 (6) A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására 
alkalmas módon nyilatkoznia kell a  részére a  támogatás odaítélésének évében és az  azt megelőző két pénzügyi 
évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

22. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás

43. § (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 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe 
véve az 1408/2013/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) 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 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 más csekély összegű támogatásról szóló rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű 
támogatással az adott csekély összegű támogatásról szóló rendeletben meghatározott felső határig halmozható.

 (6) 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.

 (7) A  kedvezményezettnek az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1) és (2)  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.

23. A közszolgáltatásért járó ellentételezés

44. § (1) A  közszolgáltatásért járó ellentételezés (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) kizárólag 
a  közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható, kivéve a  hulladékgazdálkodási 
szolgáltatás ideiglenes ellátása esetén, mivel a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró 
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állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 292/2013. Korm. rendelet) 
szerinti Koordináló szerv a 292/2013. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a szolgáltatási díj és az ideiglenes 
ellátás ingatlanhasználó részére kiszámlázott díja közötti negatív különbözet, valamint – az  ellátás rendszerének 
működtetésével összefüggő – igazolt többletköltségei megtérítését kérheti.

 (2) A  támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a  versenyt, amely mindenképpen szükséges a  feladat hatékony 
ellátásához.

 (3) A  támogatás mértéke nem haladhatja meg a  közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó 
költséget, ideértve az  észszerű nyereséget is. A  támogatás mértékét a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikke 
szerint kell megállapítani.

 (4) Ha a  kedvezményezett a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikkének megfelelően meghatározott összeget 
meghaladó támogatásban részesül, a túlkompenzációt visszafizeti. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg 
az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a  túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható 
az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

 (5) A  kedvezményezett a  támogatásról olyan elkülönített elszámolást vezet, amelyből a  (2)–(4)  bekezdésben 
meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

24. A személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés

45. § (1) A  személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés akkor nyújtható, ha a  közszolgáltatási szerződés megfelel 
a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: 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 maga nyújtja.

 (5) Az a közszolgáltatási szerződés, amely egyidejűleg rendelkezik a személyszállítási közszolgáltatás megtervezéséről, 
felépítéséről és működtetéséről, teljes alvállalkozói bevonást engedhet a  személyszállítási közszolgáltatások 
működtetésére.

 (6) A  támogatásból beszerzett tárgyi eszköz rendeltetésében az  amortizációs időszak végéig változás nem történhet, 
használatából bármely szervezetnek az  uniós állami támogatási szabályokkal összeegyeztethetetlen gazdasági 
előnye nem származhat.

25. A regionális beruházási támogatás

46. § (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) A nagyvállalkozások esetén a termelési folyamat alapvető megváltoztatásához a támogatás akkor vehető igénybe, 
ha az  elszámolható költségek összege meghaladja a  korszerűsítendő tevékenységhez 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.
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 (4) 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) pontok 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.

47. § (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) Regionális beruházási támogatás esetén a  támogatás odaítélését megelőzően – a  támogatási kérelemben és 
a  támogatási szerződésben – a  kedvezményezett 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.

48. §  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) a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és az  1224/2009/EK 

tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-
termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz,

h) széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a 49. §-ban meghatározott feltételekkel,
i) kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve az 51. §-ban meghatározott feltételekkel.
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49. § (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 50 000 000 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.

50. § (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) a tárgyi eszköznek 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 számolható el 
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, és

b) a  pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza 
az  eszköznek, legfeljebb a  fenntartási időszak végéig tartó 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) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
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, és
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 és
f ) nagyvállalkozásnál a  korábban már bárki 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, és

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, 
e 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.

51. §  Kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez akkor nyújtható támogatás, ha az  infrastruktúrához való hozzáférést több 
felhasználó számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon biztosítják.

52. § (1) A  támogatás széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az  esetben nyújtható, ha a  beruházást olyan területen 
valósítják meg, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra, 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 megkülönböztetésmentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív 
és passzív nagykereskedelmi hozzáférést biztosítja a támogatott infrastruktúrához.

 (3) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést az újgenerációs hozzáférési hálózat esetén fizikai átengedés 
révén biztosítja.

 (4) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetésmentes és 
a technológiasemlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján dönt.

26. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás

53. § (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 az  50.  § (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.
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 (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 46. § (4) bekezdése szerint kerül meghatározásra.

27. A képzési támogatás

54. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím alkalmazásában 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 költsége azokra az  órákra vonatkozóan, amikor az  oktatók részt vesznek 
a képzésen,

b) – a  képzési projekthez való hozzájárulásuk arányában – az  oktatóknak és a  képzés résztvevőinek 
a  közvetlenül a  képzési projekthez kapcsolódó működési költségei, különösen a  közvetlenül a  projekthez 
kapcsolódó útiköltség és szállásköltség, anyagok és fogyóeszközök, az  eszközök és berendezések 
értékcsökkenése, kizárólag a képzési projekt céljaira való használatuk mértékéig,

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége és
d) a  képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az  általános közvetett költségek, mint például 

adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek, azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt 
vevők részt vesznek a képzésen.

 (5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez.

28. A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás

55. § (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 kiállítóhelyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költség számolható el.

29. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

56. § (1) A  kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz 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 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.

30. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

57. § (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) 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,
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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 (pl. 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 program, ideértve az  új 
technológiák alkalmazását is e célokra,

f ) zenei és irodalmi alkotások alkotása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

58. § (1) Beruházási támogatás esetén a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költség és a  beruházás 
megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget, azzal, hogy az  infrastruktúra üzemeltetője  
– 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 (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség 
áthelyezésének költsége),

c) a  tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának 
költsége (pl. a  megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a  speciális eszközök, anyagok 
használatából fakadó többletköltség, valamint a  dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs 
költség),

d) a  közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége  
(pl. 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 költség),

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége 
(pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

59. § (1) Működési támogatás esetén a  támogatás 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 működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.
 (4) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározottak teljesítése visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is 

biztosítható.
 (5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a  kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. 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 
(pl. az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a  közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének 
javítását szolgáló költség (pl. 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,
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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.

60. §  A  2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén 
a  támogatás összege az  58.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint az  59.  § (1)–(4)  bekezdésében meghatározott 
módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 80%-át.

61. § (1) Az 57. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti tevékenységekhez nyújtott 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 
visszafizetési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

 (2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében
a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),
b) a fordító díjazása,
c) a szerkesztő díjazása,
d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),
e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és
f ) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége 
számolható el.

31. A mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatások 
közös szabályai

62. § (1) A  mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím 
vonatkozásában a továbbiakban együtt: támogatás)
a) tudástranszfer és tájékoztatási tevékenységhez és
b) tanácsadási szolgáltatásokhoz
vehető igénybe.

 (2) A támogatást a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő valamennyi kedvezményezett igénybe veheti.
 (3) A  technikai segítségnyújtást termelői csoport vagy egyéb szerv is végezheti, azzal, hogy ebben az  esetben 

a  tagság nem lehet feltétele a  szolgáltatáshoz való hozzáférésnek. A  tagsággal nem rendelkező személy által 
az érintett csoport vagy szervezet adminisztrációs költségeinek fedezése céljából fizetett hozzájárulás mértékének 
a szolgáltatásnyújtás költségeire kell korlátozódnia.

32. Tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás

63. § (1) A  tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában 
a továbbiakban: támogatás) keretében
a) a  szakképzéshez és a  készségek elsajátításához, valamint a  demonstrációs és tájékoztatási tevékenységek 

megszervezéséhez kapcsolódó tevékenység költsége,
b) a résztvevők utazási és szállásköltsége napidíja és
c) a résztvevők távolléte idejére felmerült helyettesítéssel kapcsolatos költség 
számolható el.
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 (2) A  támogatási intenzitás az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti támogatás esetében nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 100%-át.

 (3) Az  (1)  bekezdés a) és c)  pontja szerinti támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a  tudástranszfert vagy 
a tájékoztatási tevékenységet megvalósító szolgáltató részére teljesíthető.

33. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás

64. § (1) A tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) alapján 
a  kedvezményezettek tanácsadási szolgáltatásokat vehetnek igénybe beruházásuk gazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása, valamint éghajlatkímélőbbé és az  éghajlatváltozással szemben ellenállóbbá tétele 
érdekében.

 (2) A tanácsadásnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 5.  cikke szerinti prioritások közül legalább egyhez kapcsolódnia kell, és ki kell 
terjednie
a) a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK,  

a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 91–95.  cikkében 
meghatározott, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből vagy az  ugyanott szereplő, a  jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírásokból következő kötelezettségekre,

b) a  közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a  mezőgazdasági termelők részére 
nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK és 
a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4. cikk 
(1) bekezdés c) pontja szerinti mezőgazdasági terület, valamint  43–47. cikkében meghatározott, az éghajlatra 
és a környezetre kedvező hatást gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok fenntartására,

c) a  korszerűsítést, a  versenyképesség fokozását, az  ágazati integrációt, az  innovációt, a  piacorientáltságot, 
valamint a vállalkozásösztönzést szolgáló intézkedésekre,

d) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása céljából 
a tagállamok által meghatározott követelményekre,

e) a  növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a  79/117/EGK és a  91/414/EGK tanácsi irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
55.  cikke végrehajtása céljából a  tagállamok által megállapított követelményeknek és a  peszticidek 
fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14.  cikke szerinti, az  integrált 
növényvédelemre vonatkozó általános elveknek való megfelelésre,

f ) a munkahelyi vagy a mezőgazdasági üzemhez kapcsolódó biztonsági előírásnak való megfelelés teljesítésére 
vagy

g) az  olyan mezőgazdasági termelő számára történő szaktanácsadásra – ideértve a  gazdasági és környezeti 
fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadást is –, aki első alkalommal kezd gazdálkodásba.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően a tanácsadás kiterjedhet
a) az  1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I.  melléklete szerint az  éghajlatváltozás 

mérséklésével, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel és a vízvédelemmel,
b) a mezőgazdasági üzem gazdasági és környezeti teljesítményével, a versenyképességi szempontokkal 
összefüggő kérdésekre is.

 (4) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tanácsadási szolgáltató részére teljesíthető.
 (5) A támogatás összege tanácsadásonként nem haladhatja meg az 1500 eurónak megfelelő forintösszeget.
 (6) A  támogatásnak – objektív módon meghatározott feltételek alapján – az  érintett területen működő valamennyi 

támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.

34. Mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás

65. § (1) A  mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás (ezen alcím 
alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) célja olyan promóciós tevékenység támogatása, amely 
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a nyilvánosságnak a mezőgazdasági termékek jellemzőiről történő tájékoztatására vagy a gazdasági szereplőknek, 
illetve fogyasztóknak a szóban forgó mezőgazdasági termék megvásárlásának ösztönzésére irányul.

 (2) A  promóciós tevékenységnek a  minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékekre kell összpontosítania, 
vagy általános jellegűnek kell lennie, és az  érintett terméktípus valamennyi termelőjének javát kell szolgálnia. 
A  promóciós tevékenységnek meg kell felelnie a  fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, 
az  1924/2006/EK és az  1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a  87/250/EGK 
bizottsági irányelv, a  90/496/EGK tanácsi irányelv, az  1999/10/EK bizottsági irányelv, a  2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, 
valamint a  belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó 
tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2014. október 22-i 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek.

 (3) Promóciós tevékenységet termelői csoport vagy egyéb szervezet is végrehajthat, de ebben az  esetben nem 
szabható feltételéül az  e  csoportban vagy szervezetben való tagság. Továbbá az  érintett csoport vagy szervezet 
adminisztrációs költségeihez történő hozzájárulás mértékének a promóciós intézkedés végrehajtásának költségeire 
kell korlátozódnia.

 (4) A támogatás alapján elszámolható költségnek minősül
a) a  kis- és középvállalkozásnak minősülő kedvezményezett vonatkozásban a  verseny, kereskedelmi vásár és 

kiállítás szervezésével és az  azon való részvétellel kapcsolatos alábbi költségek, feltéve, hogy a  támogatás  
– objektív módon meghatározott feltételek mellett – elérhető az  érintett területen működő valamennyi 
jogosult számára:
aa) részvételi díj;
ab) útiköltség és az állat szállításának költsége;
ac) az eseményt hirdető kiadvány és honlap költsége;
ad) helyiség és stand bérleti díja, valamint a stand felállításának és lebontásának költsége;
ae) jelképes díj, versenydíjanként és győztesenként legfeljebb 1000 eurónak megfelelő forintösszeg 

értékben, amely – a díj kiosztásának igazolását követően – a promóciós intézkedés végrehajtójának 
is kifizethető, feltéve, ha a díjat ténylegesen kiosztották;

b) az  egy adott régióban működő vagy egy adott terméket előállító termelőket tényszerű információk 
közzététele útján ismertető, a  nyomtatott és az  elektronikus médiában megjelenő kiadvány, illetve honlap, 
továbbá az elektronikus médiában, rádióban vagy televízióban megjelenő anyag költsége, azzal a feltétellel, 
hogy a közzétett információk részrehajlástól mentesek, és valamennyi termelő azonos feltételekkel kerülhet 
be az ismertető anyagba;

c) a tudományos ismeret és tényszerű információ terjesztésének költsége:
ca) más tagállamból és harmadik országból származó mezőgazdasági termék előtt nyitva álló 

minőségrendszer;
cb) generikus mezőgazdasági termék és táplálkozástani előny, valamint ajánlott felhasználása;

d) a  médiában vagy kiskereskedelmi egységben szervezett, célzott fogyasztói promóciós kampány, valamint 
a közvetlenül a fogyasztónak kiosztott promóciós anyag költsége.

 (5) A támogatási intenzitás
a) a (4) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott költségek tekintetében nem haladhatja meg az elszámolható 

költségek 100%-át;
b) a  (4)  bekezdés d)  pontjában említett, 8.  § szerinti minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékekre 

összpontosító promóciós kampányok esetében a  kampány elszámolható költségeinek 50%-a, de ha 
az  adott ágazat legalább 50%-ban hozzájárul a  költségekhez, akkor a  hozzájárulás formájától függetlenül 
az elszámolható költségek 100%-a;

c) az általános jellegű promóciós kampányok esetében az elszámolható költségek 100%-a.
 (6) A  támogatás természetben vagy a  kedvezményezettnél ténylegesen felmerült költségek visszatérítésének 

formájában nyújtható.
 (7) Természetben nyújtott támogatás esetében a  támogatás keretében nem nyújthatók közvetlen kifizetések 

a kedvezményezettek számára, és azt a promóciós intézkedések végrehajtója számára kell kifizetni.
 (8) Az  5 000 000 euró összegnek megfelelő forintösszeget meghaladó éves költségvetéssel rendelkező promóciós 

kampányt az  agrár- és erdészeti iránymutatásnak megfelelően egyedileg kell bejelenteni az  Európai Bizottság 
részére.
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 (9) A  (4)  bekezdés c)  pontjában említett promóciós tevékenység és a  (4)  bekezdés d)  pontjában említett promóciós 
kampány és különösen az  általános jellegű, az  érintett terméktípus valamennyi termelőjének javát szolgáló 
promóciós tevékenység során nem említhető meg semmilyen konkrét vállalat, márkanév vagy származás. 
A  (4)  bekezdés d)  pontjában említett promóciós kampányt nem lehet egy vagy több konkrét vállalat termékeire 
szűkíteni.

 (10) A  (9)  bekezdésben meghatározott, származásra való hivatkozás korlátozása nem vonatkozik a  (4)  bekezdés 
c) és d)  pontjában említett azon promóciós tevékenységre és promóciós kampányra, amelyek a  8.  § szerinti 
minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékre összpontosítanak, és amennyiben
a) a promóciós tevékenység az Európai Unió által elismert elnevezésre összpontosít, feltéve, hogy a hivatkozás 

pontosan megegyezik az Európai Unió által bejegyzett hivatkozással;
b) a  tevékenység az  Európai Unió által elismert elnevezéseken alapuló minőségrendszertől eltérő 

minőségrendszer hatálya alá tartozó termékre feltéve, hogy az  az üzenetben másodlagos, vagy annak 
fogyasztására való ösztönzésre irányul.

35. Széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás

66. § (1) A  széles sávú 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, megkülönböztetésmentes és 
a technológiasemlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján dönt.

 (3) A támogatás keretében
a) a szükséges aktív és passzív széles sávú infrastruktúra kiépítésének beruházási költsége,
b) a széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó mélyépítési munkák beruházási költsége,
c) a széles sávú alaphálózat kiépítésének beruházási költsége és
d) a nagy sebességű újgenerációs hozzáférési hálózat kiépítésének beruházási költsége számolható el.

 (4) Az  elszámolható költségek (3)  bekezdés szerinti megállapításának alternatívájaként a  projekthez kapcsolódó 
támogatás maximális összege a (2) bekezdésben előírt pályáztatási eljárás alapján is meghatározható.

67. § (1) A  támogatás széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az  esetben nyújtható, ha a  beruházás olyan területre 
irányul, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra (pl. széles sávú 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.

68. § (1) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetésmentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív 
és passzív nagykereskedelmi hozzáférést biztosít a támogatott infrastruktúrához.

 (2) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést az újgenerációs hozzáférési hálózat esetén fizikai átengedés 
révén biztosítja.

 (3) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést legalább hét éven keresztül biztosítja. 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 figyelembevételével határozza meg.

69. §  A 10 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó projekt esetén a támogatást nyújtó a kedvezményezett 
indokolatlan mértékű profitszerzésének megakadályozása érdekében ellenőrzési és visszafizetési mechanizmust 
alkalmaz.

36. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

70. § (1) A  helyi infrastruktúra kiépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában 
a  továbbiakban: támogatás) olyan infrastrukturális fejlesztéshez nyújtható, amely helyi szinten hozzájárul 
a gazdasági és fogyasztói környezet javításához, valamint az ipari bázis korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez.
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 (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.

 (3) A támogatás keretében immateriális javak és tárgyi eszközök költsége számolható el.
 (4) A  támogatott energiahatékony létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, 

üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetésmentes módon, a  vonatkozó 
jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

 (5) A  támogatott energiahatékony létesítményhez a  felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes 
módon kell hozzáférést biztosítani.

 (6) A támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás működési eredményének 
a különbségét. A működési eredményt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések alapján előzetesen 
vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

37. A belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás

71. § (1) A  belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) belvízi kikötő
a) kikötői infrastruktúrájának és hozzáférési infrastruktúrájának létrehozására, cseréjére vagy korszerűsítésére 

irányuló beruházáshoz, valamint
b) kotrásához 
nyújtható.

 (2) A támogatás keretében az (1) bekezdés szerinti tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatók el, beleértve 
a tervezés költségeit.

 (3) Nem számolhatók el a  szállítással össze nem függő tevékenységekhez, így különösen a  kikötő területén működő 
ipari gyártólétesítményekhez, irodahelyiségekhez és üzletekhez, valamint a  kikötői felépítményekhez kapcsolódó 
költségek.

72. § (1) A támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás, illetve a kotrás működési 
eredményének a különbségét.

 (2) A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és
a) előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
levonni az elszámolható költségekből.

 (3) A maximális támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.
 (4) A  kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a  támogatás összege  

az  (1)–(3) bekezdésben meghatározott módszertől eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás 
nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

73. § (1) A  kikötői infrastruktúra működtetésével, építésével vagy fejlesztésével harmadik felet megbízni, a  kikötői 
infrastruktúrát bérbe adni vagy a  kikötői infrastruktúra működtetését, építését vagy fejlesztését koncesszióba 
adni csak átlátható és megkülönböztetésmentes módon, versenyeztetés útján és a  vonatkozó jogszabályok 
betartásával lehet. A  versenyeztetés során a  megbízás vagy koncesszió tárgyát illetően nem írható elő olyan, 
a pályázó által teljesítendő feltétel vagy kötelezettség, amely a pályázót a kikötői infrastruktúra saját céljaira történő 
hasznosításában korlátozná, kivéve, ha a korlátozás jogszabályból vagy hatósági határozatból ered.

 (2) Ha a  kikötői infrastruktúra felhasználása (bérlése) nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése 
érdekében szükséges, arra versenyeztetés nélkül az  elektronikus hírközlésről szóló törvény és a  vonatkozó 
jogszabályok betartásával kerülhet sor.

 (3) A  kikötői infrastruktúrához való hozzáférést az  érdekelt felhasználók számára egyenlő és piaci feltételek mellett, 
megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani.

38. Regionális repülőterekre irányuló támogatás

74. § (1) A  repülőtérnek valamennyi potenciális felhasználó előtt nyitva kell állnia. Fizikailag korlátozott kapacitás esetén 
az allokálásra releváns, objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kerül sor.
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 (2) Nem nyújtható támogatás meglévő repülőtér áttelepítéséhez vagy új személyforgalmi repülőterek létesítéséhez, 
beleértve a meglévő repülőterek személyforgalmi repülőtérré történő átalakítását is.

 (3) Az érintett beruházás nem haladhatja meg az észszerű forgalmi előrejelzések alapján a középtávon várt forgalom 
fogadásához szükséges mértéket.

 (4) Nem nyújtható beruházási támogatás meglévő, 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) 2. cikk 16. pontjában meghatározott menetrend szerinti légi 
járatokat üzemeltető repülőtértől 100 kilométeren belül elhelyezkedő és onnan gépjárművön, buszon, vonaton 
vagy nagysebességű vonaton 60 percen belül megközelíthető repülőtérnek.

 (5) A  (3) és (4)  bekezdés nem alkalmazandó azokra a  repülőterekre, amelyeknek az  átlagos éves utasforgalma 
a  támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg a  200 000 főt, amennyiben 
a  beruházási támogatás következtében a  repülőtér átlagos éves utasforgalma valószínűsíthetően nem emelkedik 
200 000 fő fölé a  támogatás odaítélését követő két pénzügyi évben. Az  ilyen repülőtereknek nyújtott beruházási 
támogatásnak vagy a (11) bekezdésnek vagy a (13) és (14) bekezdéseknek kell megfelelnie.

 (6) A  (4)  bekezdés nem alkalmazandó, ha a  beruházási támogatást meglévő, az  1008/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2.  cikk 16.  pontjában meghatározott menetrend szerinti légi járatokat üzemeltető repülőterektől 
100 kilométeren belül elhelyezkedő repülőtérnek nyújtják, feltéve, hogy az  érintett többi meglévő repülőtér 
mindegyike és a támogatásban részesülő repülőtér közötti teljes utazási idő szükségképpen tengeri úton legalább 
90 perc, vagy ahhoz légi közlekedést kell igénybe venni.

 (7) Nem nyújtható beruházási támogatás olyan repülőtérnek, amelynek az  átlagos éves utasforgalma a  támogatás 
tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a  hárommillió főt. A  beruházási támogatás 
a  tényleges odaítélését követő két pénzügyi évben valószínűsíthetően nem okozhatja a  repülőtér átlagos éves 
utasforgalmának hárommillió fő fölé emelkedését.

 (8) Nem nyújtható támogatás azoknak a  repülőtereknek, amelyeknek az  átlagos éves teherforgalma az  e  paragrafus 
szerinti támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a  200 000 tonnát. 
A támogatás az odaítélését követő két pénzügyi évben valószínűsíthetően nem okozhatja a repülőtér átlagos éves 
teherforgalmának 200 000 tonna fölé emelkedését.

 (9) A  beruházási támogatási összeg nem haladhatja meg az  elszámolható költségeknek és a  beruházás működési 
eredményének a  különbségét. A  működési eredményt az  elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések 
alapján előzetesen vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

 (10) Az elszámolható költségek a repülőtéri infrastruktúrába eszközölt befektetésekhez kapcsolódó költségek, beleértve 
a tervezési költségeket is.

 (11) A beruházási támogatás összege nem haladhatja meg
a) az  elszámolható költségek 50%-át azon repülőterek esetében, amelyeknek átlagos éves utasforgalma 

a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben egymillió és hárommillió fő között alakult;
b) az  elszámolható költségek 75%-át azon repülőterek esetében, amelyeknek az  átlagos éves utasforgalma 

a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg az egymillió főt.
 (12) Távoli területeken elhelyezkedő repülőterek esetében a  (11)  bekezdésben meghatározott maximális támogatási 

intenzitás 20 százalékponttal növelhető.
 (13) Nem nyújtható működési támogatás olyan repülőtérnek, amelynek átlagos éves utasforgalma a  támogatás 

tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a 200 000 főt.
 (14) A működési támogatás összege nem haladhatja meg a támogatási időszak során keletkezett működési veszteséget 

és észszerű nyereséget fedező összeget. A  támogatás kifizetése történhet előzetesen rögzített időszakos 
részletfizetés formájában, amely esetében a részletek összege a támogatásnyújtás időtartama alatt nem növelhető, 
vagy a bekövetkezett működési veszteség alapján utólagosan megállapított összegek folyósítása útján.

 (15) Nem nyújtható működési támogatás olyan naptári évre vonatkozóan, amely során a  repülőtér átlagos éves 
utasforgalma meghaladja a 200 000 főt.

 (16) A működési támogatás nyújtását nem lehet olyan feltételhez kötni, hogy a kedvezményezettnek megállapodást kell 
kötnie bizonyos légitársaságokkal a repülőtéri díjakról, a marketing jellegű kifizetésekről vagy a légitársaságok adott 
repülőtéren végzett tevékenységének egyéb pénzügyi vonatkozásairól.
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IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

76. §  E rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24., 1. o.),
b) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott 

csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet,

c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének az  általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,  
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),

d) 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 rendelettel (HL L 156, 2017.6.20., 1. o.) módosított, 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.)  
I. és II. fejezete, valamint 13–14. cikke, 17. cikke, 18. cikke, 19. cikke, 22. cikke, 25. cikke, 26. cikke, 28. cikke, 
29. cikke, 31. cikke, 37. cikke, 38. cikke, 41. cikke, 46. cikke, 48. cikke, 49. cikke, 52. cikke, 53. cikke, 55. cikke, 
56. cikke, 56a. cikke, 56c. cikke,

e) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában 
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat 
(HL L 7, 2012.1.11., 3. o.),

f ) 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.),

g) a  Győr–Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztését engedélyező, SA.38478 (2014/N) sz. bizottsági 
határozat,

h) a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós 
iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott, SA.46515 sz. bizottsági határozat,

i) a  környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a  614/2007/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke,

j) a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós 
iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott, SA.37599 sz. bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

77. §  Hatályát veszti a  fejezeti és az  egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
37/2018. (XII. 28.) ITM rendelet.

78. §  Hatályát veszti az  intézményi kezességi díjtámogatások felhasználásáról és kezeléséről szóló 79/2013. (XII. 21.) 
NFM rendelet.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelethez

 

 

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019. évi fejezeti kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

2. 280490 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok            

3. 302668  31 Kiemelt célú beruházások 
támogatása 

          

4. 348717   1 Győr–Gyönyű 
kikötőfejlesztés 

Az előirányzat fedezetet biztosít a Győr–Gönyű 
Országos Közforgalmú Kikötő további infrastruktúra 
fejlesztésére a befektetői igényeknek megfelelően. 

költségvetési szerv kérelem alapján biztosítható egy 
összegben, 

részletekben,  

időarányos 
vagy 

teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

– – – – – 

5. 351617   2 Kiemelt közúti 
beruházások 

Az előirányzat fedezetet biztosít a kiemeltnek 
nyilvánított, középtávon megvalósítani tervezett 
országos közúti beruházások megvalósítására, illetve 
azoknak az európai uniós támogatási szerződésben 
meghatározott elszámolható költség összegét 
meghaladóan felmerülő költségei, valamint az 
európai uniós forrásból el nem számolható költségei 
finanszírozására. 
Az előirányzat finanszírozza különösen 
a) az M85 autóút Csorna–Sopron országhatár közötti 
szakasz fejlesztését; 
b) Szolnok megyei jogú város megközelítésének 
biztosítását (M4); 
c) az M4 autópálya Abony–Fegyvernek közötti 
szakasz újraindítását (őrzés, katasztrófaelhárítás); 
d) Békéscsaba megyei jogú város megközelítésének 
biztosítását (M8); 
e) Békéscsaba megyei jogú város megközelítésének 
biztosítását (M44); 
f) a 23. és 25. főutak Bátonyterenye–Ózd közötti 
szakaszának fejlesztését; 
g) a 471. sz. főút Debrecen–Mátészalka közötti 
szakaszának fejlesztését; 
h) a 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütemű) 
megvalósítását; 
i) a 102. sz. főút megépítésével Esztergom –  
M1 autópálya irányú kapcsolat fejlesztését; 
j) Nyíregyháza, 36. számú főút és a 3317. j. út 
kereszteződés (Mező utcai csomópont) átépítését; 
k) Pilisvörösvár 10. számú főúti aluljáró 
jégmentesítését; 
l) 76. számú főút Balatonszentgyörgy–Fenékpuszta–
Keszthely elkerülő megvalósítását; 
 

gazdasági társaság kérelem alapján biztosítható egy 
összegben, 

részletekben, 

időarányos 
vagy 

teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

– beszedési 
megbízás 

– – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

m) a határ menti útépítési projektek előkészítését és 
előfinanszírozását; 
n) IKOP/CEF útépítési projektek előkészítését. 

6. 363795   4 Keskeny nyomtávú 
vasúti fejlesztések 

Turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak 
infrastruktúrájának és járműparkjának felújítása, 
fejlesztése. 

A támogatás a 
kedvezményezett által 
harmadik fél részére 
továbbadható. 

kérelem alapján biztosítható egy 
összegben,  

részletekben,  

időarányos 
vagy 

teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

– azonnali 
beszedési 
megbízás 

benyújtására 
vonatkozó 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

(a továb-
biakban: 

beszedési 
megbízás)  

– – – 

7. 302691  32 Közlekedési ágazati programok           

8. 295735   1 A közösségi 
közlekedés 
összehangolása 

a) Az előirányzat célja a közösségi közlekedés 
összehangolt működését és fejlesztését szolgáló 
intézményrendszer, a hazai közösségi közlekedés 
átalakítását érintő, valamint a közszolgáltatások 
működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó 
szakmai feladatok finanszírozása. 
Részfeladatok: 
1. a közösségi közlekedés szervezését érintő 
feladatok; 
2. a közösségi közlekedés átalakítását érintő 
feladatok; 
3. a személyszállítási közszolgáltatások 
működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb 
szakmai feladatok. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság, 
költségvetési szerv, civil 
szervezet, köztestület 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben,  

időarányos 
vagy 

teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

9. 348228   2 Közúthálózat 
fenntartás és 
működtetés 

a) Az előirányzat 
- a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett 
közutak kivételével, az Országos Közúti Adatbankban 
szereplő közúthálózati elemek, illetve az állam 
tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
(a továbbiakban: Magyar Közút NZrt.) 
vagyonkezelésében álló, az Országos Közúti 
Adatbankban nem szereplő vagyonelemek 
üzemeltetési és fenntartási feladatainak; 
- az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások közül az 
útvonal-engedélyezéssel, az Országos Közúti 
Adatbankkal, az Önkormányzati Utak Adatbankjával, 
a közúti szakgyűjtemény működtetésével 

a) gazdasági társaság  

b) központi költségvetési 
szerv  

a) kérelem alapján a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben,  

időarányos 
vagy 

teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

kapcsolatos, valamint a minőségvizsgálati, a szakmai 
oktatási, a környezetvédelmi, a közúti járművek súly- 
és méretellenőrzési tevékenységeknek,  
a közútkezelői tevékenységéhez kapcsolódó, az 
útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatásokat érintő 
adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatainak; 
- a túlsúlydíj beszedésének és szétosztásának; 
- a hálózati adatfelvételi feladatoknak; 
- az úthálózat-védelmi tevékenységnek; 
- a műszaki szabályozási feladatok előkészítésének,  
a műszaki szabályzatok, előírások és útmutatók 
kidolgozásának; 
- a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett 
közutak kivételével az országos közúthálózaton a 
Magyar Közút NZrt. saját kapacitásának 
felhasználásával végzett felújítási feladatoknak; 
- a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett 
közutak kivételével, a meglévő országos közúthálózat 
felújítási és fejlesztési munkáknak és az ahhoz 
kapcsolódó szakértői, műszaki előkészítési és 
lebonyolítási feladatoknak; 
- a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett 
közutak kivételével, a közútkezelői feladatok ellátása 
ellenőrzésének; 
- a koncessziós szerződés keretében vagy magántőke 
bevonásával megvalósult országos közúthálózat 
esetében a működtetés ellenőrzésének; 
- a sajátos közlekedési építmények elektronikus 
építési naplójának bevezetéséhez, üzemeltetéséhez 
és fenntartásához szükséges feladatoknak; 
- az Országos Közúti Adatbankban szereplő 
közúthálózati elemek, illetve az állam tulajdonában és 
a Magyar Közút NZrt. vagyonkezelésében álló, az 
Országos Közúti Adatbankban nem szereplő 
vagyonelemek működtetéséhez, fenntartásához, 
valamint a közúthálózati elemek fejlesztéséhez 
kapcsolódó, az a)–k) pontban nem szereplő egyéb 
feladatok ellátásának; 
- a Kormány döntése alapján a helyi és az országos 
közúthálózaton elvégzendő felújítási és fejlesztési 
beavatkozások megvalósításának 
finanszírozását szolgálja. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

10. 341573   3 Útdíj rendszerek 
működtetése 

a) Az előirányzat célja fedezet biztosítása a megtett 
úttal arányos (UD) és a használati díjas (HD) díjszedési 
rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok 
ellátásához szükséges eszközök és létesítmények 

a) gazdasági társaság 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) –  

a) egy 
összegben, 

részletekben,  

– – – – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

működtetésével, üzemeltetésével, illetve 
fenntartásával, a használati díj és pótdíj beszedésével, 
a használati díj megfizetésének ellenőrzésével az 
útdíjszedői, útdíjellenőrzés-támogatói, útdíj-
ellenőrzési hatósági, egyetemes útdíjszolgáltatói 
feladatok elvégzésével, továbbá az azokhoz 
kapcsolódó tevékenységek ellátásával, kapcsolatban 
a költségvetési évben kifizetendő kiadásokra, illetve 
teljesített szolgáltatások ellenértékére. 

b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

időarányos 
vagy 

teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

11. 257201   5 TEN-T projektek Az előirányzat célja a transzeurópai közlekedési 
hálózatok (TEN-T) alapjából támogatott 
közlekedésfejlesztési projektek, valamint az azokhoz 
tartozó kiegészítő munkák finanszírozása.  
Az előirányzat terhére vasúti megvalósíthatósági 
tanulmányok, engedélyezési és kiviteli tervek 
elkészítése, a szárazföldi és a folyami közlekedést 
érintő projektek végrehajtása, valamint 
forgalomszabályozó és információs rendszerhez 
kapcsolódó projektek kivitelezése támogatható.  

központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, civil 
szervezet, egyesület, 
önkormányzat 

kérelem alapján biztosítható részletekben,  

időarányos 
vagy 

teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

– beszedési 
megbízás 

– – – 

12. 245823   6 Belvízi hajózási 
alapprogram 

Az előirányzat célja a belvízi hajózási piac Európai 
Bizottság által megállapított súlyos zavara esetén,  
a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések 
rendezéséhez szükséges finanszírozási forrás 
biztosítása. A piac zavara esetén a tagállamokban 
létrehozott alapok között átutalásokra kerül sor, 
amelynek keretében – a magyar belvízi hajózás 
helyzetével összefüggésben – a magyar alap fogadó 
alapként működik. A belvízi hajózási alapprogram 
létrehozását a vízi közlekedésről szóló 2000. évi  
XLII. törvény írja elő. 

a Magyar hajólajstromban 
szereplő áruszállító és 
tolóhajók tulajdonosai, 
üzembentartói 

pályázat alapján – egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel  

– beszedési 
megbízás 

– –- – 

13. 246078   10 Vasúthálózat 
fejlesztése 

a) Az előirányzat célja a vasúthálózat és a hozzá 
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése, 
felújítása, átalakítása. Az előirányzat fedezetet nyújt 
az EU-társfinanszírozású vasúti projektek EU által nem 
finanszírozott költségeire is az egyes projektek 
előkészítéséhez, a hatósági engedélyezéshez és a 
Kohéziós Alap projektek lezárásához kapcsolódóan.   
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság  

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel  

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

14. 333717   11 Közúti 
közlekedésbiztonság  
 

a) Az előirányzat a közúti közlekedésbiztonság egyes 
állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi 
forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 

a) gazdasági társaság, civil 
szervezet 

 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

javítása és szakképzési 
feladatok 

188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: 188/1996. Korm. rendelet) 2. §  
(1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott 
feladatokra, valamint a közlekedési szakképzési 
feladatok megvalósítására használható fel.  
Az előirányzat fedezetül szolgál a KTI NKft. által 
ellátott, a közúti közlekedés biztonságát és 
környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és 
koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt 
szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendeletben 
meghatározott, a közúti közlekedés biztonságát és 
környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és 
koordinációs feladatok végrehajtására: 
- közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggő 

feladatok 
- a közlekedési szakképzési feladatok 
ellátása 

b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

b) központi költségvetési 
szerv 

 

időarányos 
vagy 

teljesítés-
arányos 

kifizetéssel  

b) – 

15. 333728   12 Közúti közlekedéssel 
összefüggő 
környezetvédelmi 
feladatok 

a) Az előirányzat a közúti járművek forgalomba 
helyezésével és forgalomban tartásával, 
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, 
továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel 
kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 
díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.)  
GKM rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott 
feladatok finanszírozására használható fel. 

b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság, civil 
szervezet 
b) központi költségvetési 
szerv  

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel  

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

16. 296302   13 Zajtérképezés  
EU tagállami feladatai 

a) Az előirányzat célja a közlekedés okozta 
zajszennyezés csökkentése érdekében szükséges 
monitoringfeladatok ellátása, a jogszabályok 
megalapozását szolgáló adatgyűjtés, mérések,  
a különböző beavatkozások környezeti hatásainak 
előrebecslése, továbbá a környezeti zaj értékeléséről 
és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 
környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti stratégiai 
zajtérképezéshez kapcsolódó feladatok elvégzése az 
állami kezelésben lévő nagy forgalmú közutak és 
vasútvonalak vonatkozásában. 

b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően  
 

a) nonprofit gazdasági 
társaság 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

17. 351651   28 Kiemelt közúti 
projektek 

a) Az előirányzat fedezetet biztosít a kiemeltnek 
nyilvánított, középtávon megvalósítani tervezett 
országos és helyi közúti beruházások 
megvalósítására, valamint a 813. számú Győr keleti 
elkerülő út megvalósításához kapcsolódó 
kármentesítési és kompenzációs intézkedésekre, 
fakivágási és csereerdősítési tevékenységekre. 

b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

18. 358473   29 Légiszállítási 
szolgáltatások 

a) Az előirányzat fedezetet biztosít a menetrend 
szerinti légijáratok üzemeltetésére öt nyugat-balkáni 
útirányba (Koszovó, Podgorica, Pristina, Szarajevó, 
Szkopje) közszolgáltatási szerződés szerinti 
veszteségkompenzáció kifizetésére, valamint ezen 
légijáratok üzemelésére vonatkozó szolgáltatás 
koncesszióba adására.  

b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) szerződéses 
feltételek szerint 

b) – 

– a) 
részletekben, 

időarányos 
vagy 

teljesítés-
arányos  

b) – 

– a) készfizető 
kezesség 

b) – 

– – – 

19. 358584   30 Közúthálózat 
felújítása 

a) Az előirányzat fedezetet biztosít az út- és 
hídfelújítási, valamint forgalombiztonsági és 
környezetvédelmi beavatkozások előkészítésével, 
tervezésével, kivitelezésével és a kapcsolódó műszaki 
ellenőrzés ellátásával kapcsolatos feladatokra. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

20. 359128   32 Tengelysúlymérő-
rendszer és kapcsolódó 
beruházások 

Az előirányzat fedezetet biztosít – a tengelysúly vagy 
össztömeg tekintetében túlterhelt járművek 
közlekedésének visszaszorítása érdekében – 
tengelysúlymérő rendszer és a kapcsolódó 
beruházások megvalósításához. 

gazdasági társaság kérelem alapján biztosítható egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos, 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

–  beszedési 
megbízás 

– – – 

21. 359139   33 Budapest–Belgrád 
vasútvonal 
magyarországi 
szakaszának felújítása 

a) Az előirányzat célja a vasúthálózat és a 
hozzákapcsolódó infrastruktúra fejlesztése.  
Az előirányzat biztosít fedezetet a Budapest–Belgrád 
vasútvonal magyarországi szakasza felújításának 
megvalósításához szükséges feladatokhoz. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 

a) gazdasági társaság  

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 

– – – – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 
b) – 

22. 359140   34 Határ menti közúti 
fejlesztések előkészítése 

a) Az Európai Unió 2014–2020. évi programozási 
időszak keretének terhére megvalósuló határ menti 
együttműködési programok 
közlekedésiinfrastruktúra-beruházásainak 
előkészítése. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható  

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

23. 359573   37 Kerékpáros 
létesítmények 
működtetése 

a) Kerékpárforgalmi hálózat részét képező 
létesítmények és tartozékaik működtetése 
tekintetében üzemeltetési, fenntartási és felújítási 
feladatok ellátása történhet az előirányzat terhére.  

b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság, 
önkormányzatok, 
közbeszerzési eljárás során 
nyertes partnerek  

b) központi költségvetési 
szerv 

 

a) kérelem alapján 

b) – 

 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

24. 354362   39 Regionális 
repülőterek 
működésének 
támogatása 

a) Az előirányzat célja a regionális nemzetközi 
kereskedelmi repülőterek biztonságos működésével 
összefüggő, jogszabályi előírások alapján kötelezően 
ellátandó olyan feladatok elvégzésének biztosítása, 
amelyek költsége más forrásból nem biztosítható. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

25. 372817   41 Kőszeg városkörnyéki 
közösségi közlekedés 
fejlesztése 

a) Az előirányzat fedezetet biztosít a „Városkörnyéki 
közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely–
Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó)” című 
projekt megvalósulásához szükséges forrás 
biztosításáról szóló 1986/2017. (XII.19.)  
Korm. határozat alapján  
- a Kőszeg városban megvalósítani tervezett projekt 
előkészítésére;  
- a projekt és kivitelezésére. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat  

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

26. 372784   42 Intermodális Az előirányzat fedezetet biztosít gazdasági társaság kérelem alapján biztosítható egy – beszedési – – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

csomópontok fejlesztése a) a Modern Városok Program keretében 
megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos 
előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1552/2017. 
(VIII.18.) Korm. határozat alapján a kecskeméti, a 
dunaújvárosi, a zalaegerszegi és a szombathelyi 
intermodális csomópont beruházások 
előkészítéséhez,   
b) a Modern Városok Program keretében a kaposvári 
intermodális közlekedési csomópont 
megvalósításához kapcsolódó kármentesítési 
feladatok ellátása érdekében történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1219/2018. (IV. 20.)  
Korm. határozat értelmében a kaposvári intermodális 
közlekedési csomópont megvalósításához 
kapcsolódó kármentesítéshez, 
c) a Modern Városok Program keretében az egri 
intermodális csomópont előkészítéséhez. 

összegben 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

megbízás 

 

27. 367951   43 Tengelysúly-mérő 
rendszer üzemeltetése 

a) Az előirányzat fedezetet nyújt a Nemzeti 
Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató 
hálózat (TSM rendszer) működtetése, fenntartása és 
üzemeltetése kapcsán felmerülő feladatok 
teljesítésére.   
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság, egyéni 
vállalkozó 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján, 
vállalkozási/ 
szolgáltatási 

szerződés útján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

28. 360728   44 Határkikötők 
működtetése 

a) Az előirányzat fedezetet nyújt a mohácsi és 
drávaszabolcsi határkikötők működtetésének 
biztosítására.  
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) közbeszerzés 
alapján 

kiválasztott 

b) – 

– a) 
részletekben, 

időarányos 
vagy 

teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– – – – – 

29. 367962   45 Folyami információs 
szolgáltatások 
üzemeltetése 

Az előirányzat fedezetet nyújt a Folyami Információs 
Szolgáltatások rendszer működtetésének 
biztosítására vállalkozási szerződés útján. 

a) gazdasági társaság 

b) központi költségvetési 
szerv  

– – a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– – – – – 

30. 368328   49 Kerékpáros 
létesítmények 
fejlesztése 

a) Kerékpáros-létesítmények előkészítéséhez és 
kivitelezéséhez kapcsolódó feladatok. 
Kerékpározással kapcsolatos kutatások és 

a) gazdasági társaság, civil 
szervezet, települési 
önkormányzat, megyei 

a) kérelem alapján, 
pályázat útján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

tanulmányok, illetve szemléletformálás, 
rendezvények, konferenciák, tagdíjak kifizetése. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

önkormányzat, központi 
költségvetési szerv 

b) központi költségvetési 
szerv 

időarányos 
vagy 

teljesítés-
arányos 

kifizetéssel  

b) – 

31. 375206   50 Városi közúti 
projektek 

a) Az előirányzat fedezetet nyújt a Modern Városok 
Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési 
projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek 
biztosításáról szóló 1161/2018. (III. 27.)  
Korm. határozat szerinti feladatok támogatására. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság 

b) központi költségvetési 
szerv 

 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel  

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

32.  377251   51 Debreceni Észak-
Nyugati Gazdasági 
Övezet infrastruktúra 
kapcsolatainak javítása 
érdekében szükséges 
önkormányzati 
feladatok ellátása 

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a) a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet 
kialakításával összefüggő közúti- és 
vasútiinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítására; 
b) a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével 
összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a 
pénzügyi tranzakciós illeték biztosítására. 

a) helyi önkormányzat 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) Korm. határozat  

kérelem alapján 

b) - 

a) 
biztosítható 

b) - 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel  

b) – 

- a) beszedési 
megbízás 

b) - 

- - - 

33. 302713  33 Hazai fejlesztési programok           

34. 030164   2 Hungaroring Sport Zrt. 
támogatása 

a) Az előirányzat fedezetet biztosít a Hungaroring 
Sport Zrt. által megvalósítandó egyes 
rendezvényekhez kapcsolódó, valamint a 
rendezvények technikai feltételeit biztosító kiadások 
támogatására, a rendezvényekhez kapcsolódó 
beruházások, fejlesztések megvalósítására. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) Korm. határozat 
kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel  

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

35. 294835   3 Gazdaságfejlesztést 
szolgáló célelőirányzat 

a) Az előirányzat az alábbi célokra biztosít forrást: 
1) a Széchenyi Kártya Program részeként működő 
1a) Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, 
1b) Széchenyi Forgóeszközhitel, 
1c) Széchenyi Beruházási Hitel és 
1d) Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel  
(a továbbiakban együtt: Konstrukciók) keretében a 
vállalkozásoknak nyújtott hitelekhez kapcsolódó,  
a Kormány határozata szerinti kamattámogatásra és 
a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő 

a) a kis- és 
középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény szerint mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak 
minősülő egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, gazdasági 
társaság, szövetkezet, 
ügyvédi iroda, egyéni 

a) A Kormány 
egyedi határozat 

alapján a 
vállalkozásoknak 

nyújtott hitel-
szerződésekhez 
kapcsolódóan.  

A kamattámogatás 
és a kezességi 
díjtámogatás 

– a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a)  
A pénzügyi 
intézmény a 

támogató 
megbí-

zásából a 
támogatás 
Áht. 53/A. § 

(2) 
bekezdése 

– a) 
igénybe 
vehető 

b) – 

– 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

Részvénytársaság (a továbbiakban: Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt.) mint kezességvállaló intézmény 
által felszámított készfizető kezességvállalási díjhoz 
kapcsolódó, a Kormány határozata szerinti 
kezességi díjtámogatásra, amely keretében a 
pénzügyi intézmény a kamattámogatásra és a 
kezességi díjtámogatásra való jogosultság 
fennállása esetén a kedvezményezettől a kamatnak 
és a kezességi díjnak csak a kamattámogatással és a 
kezességi díjtámogatással csökkentett részét szedi 
be, a különbözetet a támogató a pénzügyi 
intézménynek a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat 
Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság  
(a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) – mint az előirányzat 
felhasználásában közreműködői feladatokat ellátó 
szervezet, amely a Konstrukciók lebonyolítása és 
működtetése során ellátja a Széchenyi Kártya 
Programon belül a támogató jóváhagyásával 
kiadott, a Konstrukciók részletes szabályait 
tartalmazó, a KAVOSZ Zrt. honlapján közzétett, 
mindenkor hatályos Üzletszabályzatban 
meghatározott feladatokat – részére benyújtott 
beszámoló alapján fizeti meg legkésőbb a 
kamattámogatással és kezességi díjtámogatással 
érintett időszak leteltét követő hatodik hónap 
utolsó napjáig.  
Az előirányzatból kerül finanszírozásra az 
előirányzat működtetésével, kezelésével, 
ellenőrzésével és nyomon követésével összefüggő 
egyes fizetési kötelezettségek, valamint az eredeti 
törvényi előirányzattal nem rendelkező, Kis- és 
középvállalkozói célelőirányzat (a továbbiakban: 
KKC), valamint a Nemzeti beruházás ösztönzési 
célelőirányzat (a továbbiakban: NBC) fejezeti 
kezelésű előirányzatok működtetésével, kezelésével 
összefüggő fizetési kötelezettségek teljesítésére. 

b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására 

ügyvéd, közjegyzői iroda, 
közjegyző, végrehajtói iroda, 
egyéni szabadalmi ügyvivő, 
szabadalmi ügyvivői iroda, 
magán állatorvos, 
amennyiben a 
kamattámogatás és 
kezességi díjtámogatás iránti 
hiteligénylő lap 
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 

b) központi költségvetési 
szerv 

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 

kedvezmé-
nyezettel való 

közlésének 
minősül –  

a hitelszerződés 
hatálybalépésének 
napjától illeti meg 

a kedvezmé-
nyezettet.  

Jogszabály alapján 
fizetési 

meghagyásos 
eljárás, 

végrehajtási 
eljárás, 

felszámolási 
eljárás esetén 

fizetési felszólítás, 
díjbekérő alapján. 

b) – 

 szerinti 
összegével 

megter-
helheti a 

kedvezmé-
nyezettnek 
a pénzügyi 

intéz-
ménynél 
vezetett 

számláját. 
b) – 

 

36. 302735   4 Hazai fejlesztési 
programok 
célelőirányzat 

a) Az előirányzat az alábbi célokra biztosít forrást: 
1) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény 9. §-a szerinti területfejlesztési 
szakfeladatok, így különösen európai uniós forrás 
terhére nem támogatható,  
a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) 
OGY határozat 7. pont b) alpontja szerinti kiemelt 
térségekre vonatkozó területfejlesztési célú 
projektek, szakmai feladatok megvalósítására, 

a) helyi önkormányzat, 
költségvetési szerv, civil 
szervezet, egyházi jogi 
személy, térségi fejlesztési 
tanács, társulás, szövetkezet, 
gazdasági társaság, 
közalapítvány  

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján, 
pályázati úton 

b) – 

a) 
biztosítható 

b – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 
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1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

2) egyes hazai forrásból finanszírozott 
önkormányzati fejlesztési programok keretében 
megvalósuló projektek kapcsán szakértői feladatok 
ellátására, 
3) a Modern Városok Program, valamint egyéb, 
önkormányzati fejlesztési programok keretében az 
egyes önkormányzatok fejlesztéseiről szóló 
támogatási döntésekben meghatározott 
feladatokhoz kapcsolódóan a megvalósítás 
előkészítésére,  
4) európai uniós forrásból nem finanszírozott 
projektek megvalósításához.  

b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

  

37. 342573   5 Intézményi kezességi 
díjtámogatások 

a) Az előirányzat célja, hogy a Kormány 
kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról 
szóló egyedi határozatában meghatározott 
támogatási mértékek figyelembevételével forrást 
biztosítson a kezességi díjtámogatás rendszerének 
működtetésében részt vevő, a Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt.-vel és a támogatóval szerződéses 
kapcsolatban álló pénzügyi intézmény, valamint a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó, 
de annak 9. § (4) bekezdése alapján pénzügyi 
szolgáltatást, ezen belül az Országos Mikrohitel 
Alapból pénzkölcsön nyújtását, illetve mikrohitelezési 
tevékenységet végző megyei és fővárosi 
vállalkozásfejlesztési alapítványok  
(a továbbiakban együttesen: pénzügyi intézmény) 
által a vállalkozások részére nyújtott, a Kormány 
kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról 
szóló egyedi határozatában meghatározott 
ügyletkörbe tartozó új hitelekhez és hitelkiváltáshoz a 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. mint kezességvállaló 
intézmény által vállalt készfizető kezességekhez 
kapcsolódó kezességi díjtámogatásra, amely nem 
biztosítható az állami viszontgarancia nélküli 
kezességi ügyletekhez és a piaci kezességi díjon 
vállalt kezességi ügyletekhez, és nem vehető igénybe 
kamathoz. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) 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 kifizetés 
teljesítése a 
kedvezményezett 
vállalkozással szerződéses 
jogviszonyban álló pénzügyi 
intézmény részére történik. 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) A kezességi 
díjtámogatás a 

Kormány egyedi 
határozata alapján 

– a jogosultság 
fennállása esetén – 
a kezességvállalási 

szerződés 
hatálybalépésének 
napjától illeti meg a 

kedvezmé-
nyezettet.  

A támogatás 
biztosítása a 

Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. 
által a támogató 

részére megküldött 
jelentések alapján 
kiállításra kerülő 

csoportos 
támogatói okirat 

útján történik. 
b) – 

 

– a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

 

– a)  
A pénzügyi 
intézmény a 

támogató 
megbízá-

sából a 
támogatás 
Áht. 53/A. § 

(2) 
bekezdése 

szerinti 
összegével 

megter-
helheti a 

kedvezmé-
nyezettnek a 

pénzügyi 
intéz-

ménynél 
vezetett 

számláját. 

b) – 

 

– a) 
igénybe 
vehető 

b) – 

– 

38. 344639   6 Balaton fejlesztési 
feladatok támogatása 

a) Az előirányzat célja a Balaton-térség fejlesztését 
szolgáló – a turizmusért és a vendéglátásért való 

a) térségi fejlesztési tanács, 
központi költségvetési szerv, 

a) kérelem alapján, 
pályázati úton 

a) 
biztosítható 

a) egy 
összegben, 

– a) beszedési 
megbízás 

– – – 
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1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

kormányzati felelősségi körébe nem tartozó – 
szakmai programok, projektek előkészítésének, 
végrehajtásának támogatása. 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény alapján a Balaton kiemelt 
üdülőkörzete térségében a közös területfejlesztési 
feladatokat a Balaton Fejlesztési Tanács látja el, így 
többek között dönt a hatáskörébe utalt 
pénzeszközök felhasználásáról. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, civil szervezet, egyházi 
jogi személy, társulás, 
szövetkezet, gazdasági 
társaság, közalapítvány 

b) központi költségvetési 
szerv 

b) – b) – részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel  

b) – 

 

 

b) – 

39. 262845   10 Nemzeti beruházás 
ösztönzési 
célelőirányzat 

Az előirányzat célja az előirányzat forrásai terhére a 
korábbi években megkötött támogatási 
szerződésekkel kapcsolatos, elsősorban 
követeléskezelési feladatok ellátása.  

– – – – – – – – – 

40. 229166   11 Kis- és 
középvállalkozói 
célelőirányzat 

Az előirányzat célja az előirányzat forrásai terhére a 
korábbi években megkötött támogatási 
szerződésekkel kapcsolatos, elsősorban 
követeléskezelési feladatok ellátása. 

– – – – – – – – – 

41. 355151   23 Kisvárdai Várfürdő és 
környéke fejlesztése 

Az előirányzat fedezetet biztosít a Kisvárdai Várfürdő 
és környéke fejlesztésére. 

helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, civil szervezet, 
gazdasági társaság 

kérelem alapján biztosítható egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

– beszedési 
megbízás 

– – – 

42. 359551   24 Nemzeti Vágta 
rendezvény 
megvalósítása 

a) Az előirányzat fedezetet biztosít a Nemzeti Vágta 
rendezvény lebonyolításához. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság, civil 
szervezet 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

 

biztosítható a) egy 
összegben  

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

43. 302757  34 Infokommunikációs ágazati 
programok  

          

44. 302768   1 Infokommunikációs 
szolgáltatások, 
konszolidáció 

a) Az előirányzat forrást biztosít a Tisztaszoftver és 
Diákháló programra, valamint infokommunikációs 
infrastruktúra-üzemeltetéssel, -fejlesztéssel és  
-beszerzéssel, továbbá informatikai biztonsággal 
kapcsolatos feladatok, valamint az 
infokommunikációs tárgyú projektek mentorálása, 
valamint a közszféra honlapjainak 
akadálymentesítésével összefüggő feladatok 
biztosítására.  

a) költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
alapítvány, közalapítvány, 
civil szervezet, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, köztestület 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján, 
pályázati úton 

b) – 

 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

 

– – – 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2019. évi 98. szám

 
3415

 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

b) Az előirányzat forrást biztosít továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

 

 

45. 295757   2 Nemzeti 
Infokommunikációs 
Stratégia (NIS) 
végrehajtásához 
kapcsolódó feladatok 

a) Az előirányzat célja az infokommunikációs ágazati 
feladatok ellátása, audiovizuális médiával és 
elektronikus hírközléssel összefüggő programok, 
Digitális Jólét Program Hálózat fenntartása, 
fejlesztése, továbbá a digitális készségek 
fejlesztésével, infokommunikációval kapcsolatos 
szakképzési feladatok ellátása, a digitális gazdaság- és 
infrastruktúra-fejlesztéssel, valamint közadatvagyon 
hasznosításával kapcsolatos feladatok, valamint a 
Digitális Jólét Program megvalósításával összefüggő 
feladatok ellátása. 
b) Az előirányzat forrást biztosít továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
alapítvány, közalapítvány, 
civil szervezetek, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési 
szerv, köztestület 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján, 
pályázati úton 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– a) 
igénybe 
vehető 

b) – 

– 

46. 302779  35 Klíma-, energia- és 
zöldgazdaság-politikai ágazati 
programok 

          

47. 249467   1 Uránércbánya hosszú 
távú környezeti 
kárelhárítás 

a) Az előirányzat célja a mecseki uránércbányászat 
befejezését követően támogatás biztosítása az 
uránércbányászati károk felszámolásához 
kapcsolódó környezetvédelmi munkálatok és a 
hosszú távú kiépített megfigyelőrendszerek 
működtetésére, vízbázisvédelemre, ideértve Pécs 
ivóvízbázisának védelme érdekében egységes 
vízelvezető rendszer üzemeltetését, a radioaktívan 
szennyezett vizek uránmentesítését, a zagytéri 
kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelő 
üzemeltetését. Az előirányzat felhasználható 
továbbá a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 
törvényben előírt használaton kívüli bányászati célú 
mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok 
elvégzésére, valamint a rekultivált területek egy 
része karbantartási feladatainak ellátására, illetve a 
feladatok elvégzésével összefüggésben felmerült 
működési költségek fedezetének biztosítására. 
b) Az előirányzat fedezetet biztosít a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

48. 368562   2 Épületenergetikai 
pályázati program 

a.) Az előirányzatból az Európai Unió területén 
megvalósuló következő célokra nyújtható 
támogatás: 
1) megújuló energiaforrásból megvalósuló 

a) természetes személy, 
társasház, lakásszövetkezet, 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, civil 

a) kérelem alapján, 
pályázati úton 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

– a) beszedési 
megbízás, 
zálogjog, 
garancia 

– a) 
igénybe 
vehető 

– 
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1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

energiatermelés fejlesztése; 
2) megújuló energia felhasználásának növelése; 
3) energiahatékonyságot javító intézkedések; 
4) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről 
szóló 2012. évi CCXVII. törvény 2. § 30. pontja 
szerinti üvegházhatású gázok (a továbbiakban: 
ÜHG) kibocsátáscsökkentését eredményező 
beruházás, intézkedés; 
5) klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági 
társadalmi szemléletformálás; 
6) alacsony energiafelhasználású épületek 
építésének támogatása. 

b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására 

szervezet, alapítvány, 
szövetség, egyesület, egyházi 
jogi személy 

b) központi költségvetési 
szerv 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

 

 

b) – b) – 

49. 338306   4 Zöldgazdaság 
Finanszírozási Rendszer 

a) Az előirányzat terhére az ÜHG-kibocsátás 
csökkentésére, az ÜHG megkötésére,  
az éghajlatváltozás hatásaihoz történő 
alkalmazkodásra irányuló fejlesztésekhez, 
beruházásokhoz, eszközbeszerzésekhez nyújtható 
támogatást az alábbi célokra:  
1) az ÜHG-kibocsátás csökkentését eredményező 
beruházásra, intézkedésre; 
2) az európai stratégiai energiatechnológiai tervben 
és az európai technológiai platformokban szereplő 
kezdeményezésekben történő részvételre; 
3) alacsony ÜHG-kibocsátású közlekedésre és 
tömegközlekedési eszközökre történő átállás 
ösztönzésére; 
4) az energiahatékonysággal és a tiszta energiákkal 
kapcsolatos kutatás és fejlesztés finanszírozására az 
üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről 
szóló 2012. évi CCXVII. törvényben meghatározott 
ÜHG-kibocsátással járó engedélyköteles 
tevékenységekhez tartozó iparágakban; 
5) az éghajlatváltozás hatásaihoz történő 
alkalmazkodást, az ÜHG-kibocsátás csökkentését és 
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó 
kutatásra, fejlesztésre, valamint demonstrációs 
projektek megvalósítására; 
6) alacsony CO2-kibocsátású gazdaságra való 
áttérést előmozdító egyéb technológiák 
kifejlesztésére; 
7) kis és közepes jövedelmű háztartások szociális 
aspektusainak kezelését célzó, 

a) nemzetközi szervezet, 
természetes személy, belföldi 
székhelyű gazdasági 
társaság, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, civil szervezet, 
köztestület, költségvetési 
szerv, egyházi jogi személy, 
társasház, lakásszövetkezet 
és külföldi székhelyű 
vállalkozás magyarországi 
fióktelepe  

b) központi költségvetési 
szerv 

 

a) Korm. határozat 
alapján, kérelem 
alapján, pályázati 

úton 

b) – 

 

a) 
biztosítható 

b) – 

 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

 

 

a) 
kötelezett-
ségvállalás 
dokumen-
tumában 
meghatá-

rozott 
határidőig 

b) – 
 

 

a) beszedési 
megbízás, 
zálogjog, 
garancia 

b) – 
 
 
 

 

– a) 
igénybe 
vehető 

b) – 

– 
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Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

energiahatékonyságot növelő pénzügyi 
támogatások biztosítására; 
8) klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági 
társadalmi szemléletformálásra. 

Az előirányzat fedezetet biztosít a kezeléséhez, 
működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, 
pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez 
szükséges költségek fedezésére, illetve az előirányzat 
bevételeinek mint pályázati pénzeknek a 
felhasználására, a pályázatok megvalósulására, 
monitorozására, az elért kibocsátáscsökkentés 
számszerűsítésére, valamint jogszabályban 
meghatározott követelmények teljesülésére 
vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú 
értékeltetésére a lebonyolító szerv által vagy egyéb 
szerv által – szükség szerint a Minisztérium igazgatási 
költségvetése részére történő előirányzat-
átcsoportosítás útján – az előirányzat legfeljebb  
7%-a használható fel. 
b) Az előirányzat továbbá a Kincstár által nyújtott 
szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok, 
valamint a pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére 
biztosít forrást. 

50. 354340   5 Bányanyitási feladatok 
kiadásai 

a) Az előirányzat az alábbi célokra biztosít forrást: 
- ásványvagyon-nyilvántartás és ásványvagyonadat-
kezelés nemzetközi szempontoknak is megfelelő 
fejlesztésére a nyersanyagfeltárás hatékonyabb 
megalapozása érdekében; 
- bányászati befektetési, gazdaságossági-
megtérülési, valamint megvalósíthatósági 
tanulmányok, modellek készítésére, környezetbarát 
technológiák alkalmazásának elősegítésére; 
- a bányászattal összefüggő állami feladatok 
ellátásához szükséges tevékenységekre, így külső 
szakértők bevonására, bányászati projektekkel, 
valamint hazai bányanyitással és ásványvagyon-
nyilvántartással összefüggő állami feladatok 
ellátására; 
- a fenntartható ásványvagyon-gazdálkodást 
elősegítő kutatási-fejlesztési és innovációs 
tevékenység növelése érdekében a tiszta 
széntechnológia alkalmazásával kapcsolatos 
együttműködések kialakítására; a tisztaszén-
technológiák hazai alkalmazhatóságának komplex 
vizsgálatára, bányászati és ásványvagyon-
hasznosítási technológiák alkalmazhatóságának 
magyarországi vizsgálatára, elemzésére; 
- a geotermikus beruházások kezdeti magas földtani 
kockázatának pénzügyi kezelése érdekében a hazai 
geotermikus projektek (jelenlegi és várható jövőbeli) 

központi költségvetési szerv a) kérelem alapján 

b) – 

 

a) 
biztosítható 

b) – 

 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

tipizálására és értékelésére; 
- a magyarországi színes- és nemesfémlelőhelyek 
korábbi kutatási anyagainak egységes, térkép alapú 
digitális adatbázisba rendezése, fúrómagminták 
elhelyezésének korszerűsítése, a minták közötti 
gyors és megbízható keresés, valamint a hatékony 
hozzáférés elősegítése érdekében; 
- Magyarország területén folytatott korábbi 
kutatásokból származó minták korszerű földtani 
újraértékelésére és vegyelemzésére; 
- a hazai földtani kutatás ösztönzése céljából 
Magyarország nyersanyaglelőhelyeinek korszerű 
szemléletű és kivitelezésű újravizsgálatára, kiemelten 
a technológiai fejlődés igényeit kielégítő 
nyersanyagok magyarországi előfordulási 
lehetőségeinek vizsgálatára;  
- nemzetgazdasági jelentőségű és ellátásbiztonsági 
szempontból is fontos, ún. kritikus nyersanyagok 
azonosítására, hazai előfordulásuk és potenciális 
kibányászhatóságuk felülvizsgálatára; 
- szemléletformálási és tudatosságnövelési kampány 
kidolgozására a bányászati tevékenység társadalmi 
beágyazódásának elősegítése érdekében; 
- a hazai szénelőfordulások bányanyitási 
perspektíváinak országos felülvizsgálatára a 
területileg illetékes szakértők bevonásával; 
- a hazai nyersanyagcélú földtani kutatás 
ösztönzésére és Magyarország területének korszerű 
szemléletű és kivitelezésű újravizsgálatára; 
- műszerfejlesztésekre. 
b) Az előirányzat fedezetet biztosít a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

51. 300657   7 Zöld Beruházási 
Rendszer 
végrehajtásának 
feladatai 

a) Az előirányzatból támogatás nyújtható a 
következő célokra: 
- épületenergiahatékonyság növelése, 
- megújuló energia felhasználásának növelése, 
- távfűtő rendszerek hatékonyságának növelése, 
- alacsony energiafelhasználású épületek építésének 
elősegítése, 
- világítási és közvilágítási rendszerek 
energiahatékonyságot növelő modernizációja, 
- nyelők létesítésének elősegítése, 
- a közlekedési szektorban megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés, 
- környezetbarát minősítéssel rendelkező háztartási 
gépekre, valamint elektronikai eszközökre való csere 
támogatása, amennyiben az költséghatékony 
módon igazolható kibocsátáscsökkentést 

a) belföldi székhelyű 
gazdasági társaság, külföldi 
székhelyű vállalkozás 
magyarországi fióktelepe, 
egyéni vállalkozó, 
társasházközösség, 
természetes személy 

b) központi költségvetési 
szerv 

 

a) kérelem alapján, 
pályázati úton  

 

b) –  
  
 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

 

– a) beszedési 
megbízás  

b) – 

– a) 
igénybe 
vehető  

b) – 

– 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2019. évi 98. szám

 
3419
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1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

eredményez hosszú távra,  
- kamattámogatás, 
- egyéb kibocsátáscsökkentési feladatok 
megvalósítása. 

Az előirányzat legfeljebb 2,5%-ig felhasználható az 
előirányzat kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei 
beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának 
ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, 
illetve a bevételeinek mint pályázati pénzeknek a 
kvótavevővel kötött szerződésben előírtak szerinti 
felhasználására, a pályázatok megvalósulására, 
monitorozására és az elért kibocsátáscsökkentés 
számszerűsítésére, valamint jogszabályban 
meghatározott követelmények teljesülésére 
vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú 
értékeltetésére (auditáltatására) lebonyolító szerv 
által vagy egyéb szerv által – szükség szerint a 
Minisztérium igazgatási költségvetése részére történő 
előirányzat-átcsoportosítás útján. 

b) Az előirányzat fedezetet biztosít a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítására. 

52. 236355   10 Energiafelhasználási 
hatékonyság javítása 

Az előirányzat a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság kamattámogatásainak 
finanszírozására használható fel. 

gazdasági társaság – biztosítható egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

– beszedési 
megbízás 

– igénybe 
vehető  

– 

53. 360317   11 Energiahatékonyság 
javításának támogatása 

Az előirányzatból támogatás nyújtható az Európai 
Unió területén megvalósuló következő célokra: 
a) megújuló energiaforrásból megvalósuló 
energiatermelés fejlesztésére; 
b) megújuló energia felhasználásának növelésére; 
c) energiahatékonyságot javító intézkedésekre; 
d) az ÜHG-kibocsátás csökkentését eredményező 
beruházásra, intézkedésre; 
e) klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági 
társadalmi szemléletformálásra; 

f) alacsony energiafelhasználású épületek építésének 
támogatására. 

természetes személy, 
társasház, lakásszövetkezet, 
települési önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat; 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság; civil 
szervezet, egyházi jogi 
személy 

kérelem alapján, 
pályázati úton 

 

 

biztosítható egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

 

 

– beszedési 
megbízás, 
zálogjog, 
garancia, 
kezesség, 

óvadék 
 

 

– – – 

54. 367095   12 A derogációs kiosztás 
keretében történő 
beruházások 
támogatásának 

A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású 
gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az 
erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában 
történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 

gazdálkodó szervezet, civil 
szervezet, egyéb szervezet, 
természetes személy 

kérelem alapján biztosítható egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

– beszedési 
megbízás 

– – – 
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1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

kifizetése alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási 
szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
meghatározottak alapján, az Európai Bizottság által a 
derogációs kérelemben jóváhagyott intelligens 
hálózat mintaprojekt (Brüsszel, 2012.11.30. 
C(2012)8675 final) beruházás támogatása.  
[A derogációs kérelemben jóváhagyott másik projekt 
az összekötő gázvezeték (Brüsszel, 2010.10.13. 
C(2010)6980 final) beruházás finanszírozása 2016. 
májusában lezárult.] A Korm. rendelet 8. §  
(3) bekezdése alapján a beruházás befejezését vagy 
meg nem valósulásának megállapítását követően fel 
nem használt pénzügyi forrás maradt, és az  
a (2) bekezdésben meghatározott módon nem 
felhasználható, a fel nem használt pénzügyi forrást a 
magyar energiapolitikával összhangban kell 
felhasználni. 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

 

 

55. 368128   13 LIFE Program önerő 
támogatás 

a) Az előirányzat keretében támogatás nyújtható 
azon Magyarországon bejegyzett jogi személy 
számára, amely az Éghajlat-politika alprogram 
keretében már uniós támogatást elnyert és 
végrehajtás alatt álló projektben konzorciumi 
partnerként vesz részt, vagy éghajlatpolitikai 
pályázata az adott költségvetési évben az Európai 
Unió Bizottságának döntése alapján uniós 
társfinanszírozást nyert el. Az előirányzat célja a 
pályázat 45%-os önrész összegéhez történő állami 
hozzájárulás megvalósítása olyan projektek vagy 
pályázatok esetében, amelyek összhangban állnak az 
Európai Unió, a LIFE program és Magyarország 
éghajlatpolitikai célkitűzéseivel.  
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) Magyarországon 
bejegyzett jogi személy, 
amely az Éghajlat-politika 
alprogram keretében már 
uniós támogatást elnyert, és 
végrehajtás alatt álló 
projektben konzorciumi 
partnerként vesz részt, vagy 
éghajlatpolitikai pályázata az 
adott költségvetési évben az 
Európai Unió Bizottságának 
döntése alapján uniós 
társfinanszírozást nyert el 

b) központi költségvetési 
szerv 

 

a) kérelem alapján, 
pályázati úton 

b) – 

– a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

 

 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

56. 368228   14 Víziközművek Állami 
Rekonstrukciós Alapja 

a) Az előirányzat célja Gördülő Fejlesztési Tervben 
rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal által jóváhagyott rekonstrukciók 
megvalósítása. 
b) Az előirányzat továbbá a Kincstár által nyújtott 
szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok, 
valamint a pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére 
biztosít forrást. 

a) Ellátásért felelős vagy az 
ellátásért felelős a víziközmű-
szolgáltatóval együttesen 
konzorciumban 
Ellátásért felelős vagy az 
ellátásért felelős 
önkormányzatok 
konzorciuma 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján, 
pályázati úton 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben  

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

57. 256534   15 Hulladék-
gazdálkodási feladatok 

a) Az előirányzat forrást biztosít a termékdíjköteles 
termékekből keletkező hulladékok gyűjtésére és 
hasznosítására, a lakossági szemléletformálással 

a) gazdasági társaság, egyéni 
vállalkozó, helyi, megyei vagy 
nemzetiségi önkormányzat, 

a) kérelem alapján, 

pályázati úton, 

a) 
biztosítható 

a) egy 
összegben, 

– a) beszedési 
megbízás, 
zálogjog, 

– a) 
igénybe 

– 
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név 
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biztosításának 
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Támogatási 
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bocsátás 

módja 
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határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 
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nyolító 
szerv 

Európai 
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forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

támogatása kapcsolatos támogatások és környezettudatos 
kommunikációs kampányok végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokra, a termékdíjköteles 
termékekből keletkező hulladékok hasznosításnak 
iparfejlesztésére. 
Az előirányzat biztosítja továbbá a 
hulladékgazdálkodás szakmai részfeladatai során 
felmerülő, a feladatok végrehajtásához kapcsolódó 
díjak, jogszabályok által előírt költségek, szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatások fedezetét. 
b) Az előirányzat továbbá a Kincstár által nyújtott 
szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok, 
valamint a pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére 
biztosít forrást. 

civil szervezet, egyházi jogi 
személy, költségvetési szerv 

b) központi költségvetési 
szerv 

beszerzési/ 
közbeszerzési 

eljárással, 

jogszabály alapján 

b) – 

b) – részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) –  

 

 

garancia, 
kezesség, 
óvadék, 
kötbér 

b) – 
 

 

vehető 

b) – 

58. 375295   16 Karolina bánya 
külfejtés tájrendezése 

a) Az előirányzat célja, hogy támogatást nyújtson a 
„Pécs–Mecsekszabolcs–Kőszén” védnevű 
bányatelken fekvő Karolina külfejtéshez kapcsolódó 
tájrendezési és utógondozási feladatok Magyar 
Államot terhelő kötelezettségének finanszírozásához. 
Célja a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény  
36. §-ában előírt, a kitermeléssel már nem érintett 
külfejtéses bányatelkekkel kapcsolatos tájrendezési 
feladatok, így a környezeti károk elhárítása, a felszíni 
és a felszín alatti vizek és földtani környezet védelme 
és a terület geotechnikai stabilitásával kapcsolatos 
veszélymegelőzés Pécs város korábbi bányászati 
tevékenységgel érintett területére. 
b) Az előirányzat fedezetet biztosít a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság 

b) központi költségvetési 
szerv 

 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

59. 360273   17 Az Országos 
Hulladékgazdálkodási 
Terv megvalósításával 
összefüggő feladatok 

a) Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben  
(a továbbiakban: OHT) megfogalmazott 
intézkedések megvalósítása, különös tekintettel az 
illegális és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 
feltérképezési, feltárási és felszámolási feladatokra és 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
alapján az OHT felülvizsgálatára, illetve a következő 
tervezési időszakra szóló OHT kidolgozásának 
megalapozására vonatkozó feladatok ellátásának 
biztosítása. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) egyéni vállalkozó, civil 
szervezet, gazdasági 
társaság, helyi önkormányzat, 
települési önkormányzat, 
önkormányzatok társulása, 
költségvetési szerv, 
köztestület, közalapítvány 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

pályázati úton 

b) – 

 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

 

– a) beszedési 
megbízás, 
zálogjog, 
garancia, 
kezesség, 

óvadék 

b) – 

– – – 

60. 341206   19 Hulladéklerakási 
járulékból finanszírozott 
feladatok 

Az előirányzat célja a hulladéklerakási járulék 
megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 
318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben  
[a továbbiakban: 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 

költségvetési szerv, az 
ideiglenes ellátásra kijelölt 
közérdekű szolgáltató, 
egyéni vállalkozó, civil 

kérelem alapján, 

pályázati úton 

 

biztosítható egy 
összegben, 

részletekben, 

– beszedési 
megbízás, 
zálogjog, 
garancia, 

– – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

meghatározott feladatok biztosítása. szervezet, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, települési 
önkormányzat, 
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatot 
ellátó önkormányzati 
társulás, 
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatot 
ellátó gazdálkodó szervezet, 
a katasztrófavédelmi szerv 
kártalanítást megállapító 
határozatában foglalt 
gazdálkodó szervezet, 
köztestület 

időarányos 
vagy 

teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

 

kezesség, 
óvadék 

 

61. 302824  37 Közreműködő szervezetek 
közhasznú tevékenységének 
támogatása 

          

62. 302835   3 Épületenergetikával és 
energiahatékonysággal 
összefüggő feladatok 
ellátása 

Az előirányzat forrást biztosít az Épületenergetikai és 
energiahatékonysági célelőirányzattal,  
a Lakóépületek és környezetük felújításának 
támogatása, az Épületenergetikai pályázati program, 
a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja, 
valamint a Hulladék-gazdálkodási feladatok 
támogatása előirányzattal kapcsolatos lebonyolítói 
feladatok ellátásához, továbbá a Zöld Beruházási 
Rendszer végrehajtásának feladatai előirányzattal és 
a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 
előirányzattal kapcsolatos lebonyolító szervi 
feladatai ellátásához kiegészítő forrást biztosít. 
1. Az előirányzat – a fenti előirányzatok terhére kiírt 
pályázatok – kezelési és egyéb támogatásokkal 
összefüggő feladatok ellátásának támogatására 
használható fel.  
2. Az előirányzat forrást biztosít a lebonyolító részére 
vagy egyéb szerv részére pályázatok forrását 
biztosító előirányzatokból indított pályázati rendszer 
megismertetésének, közzétételének, a pályázati 
rendszert érintő döntéseket megalapozó és azok 
eredményeit értékelő kutatások, tanulmányok 
költségeire. 
3. Az energiamenedzsment-eszközök 
közigazgatásba történő bevezetése érdekében az 
előirányzat forrást biztosít a lebonyolító vagy egyéb 
szerv részére az energiatakarékosságra ösztönző 
rendszerek kialakításának, épületek energiatakarékos 
üzemeltetését szolgáló gyakorlati eljárásrendek 
kidolgozásának, oktatásának,  

gazdasági társaság 
  

 

kérelem alapján 

 

 

biztosítható egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

 

 

– beszedési 
megbízás 

– – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

az azokkal összefüggő nemzetközi példák 
felmérésének, a mintaprojektek eredményei 
vizsgálatának, valamint európai uniós irányelvek 
átültetésével kapcsolatos feladatok ellátásának 
költségeire, valamint a fenti előirányzatok terhére 
finanszírozott egyedi döntésekkel kapcsolatos 
feladatok ellátásának költségeire. 

63. 302846  38 Egyéb feladatok           

64. 280834   1 Nemzetközi tagdíjak a) Az előirányzat célja a Minisztérium feladatkörébe 
tartozó nemzetközi tagdíjfizetési, hozzájárulási 
kötelezettségek teljesítése.   
b) Az előirányzat célja továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a) közlekedési, energetikai, 
hírközlési, klímapolitikai és 
területfejlesztési, ipari és 
kereskedelmi és a 
Minisztérium egyéb 
szakterületeinek 
illetékességébe tartozó 
nemzetközi szervezet 

b) központi költségvetési 
szerv 

– – a) Az 
előirányzat 

elosztási 
módját az 

egyes tagdíj-
számlák 

összegének 
nagysága 
határozza 

meg.  
Az évente 
esedékes 

tagdíj 
összegének 
átutalása az 

adott 
nemzetközi 
szervezettől 

beérkező 
számla 
alapján 

történik az 
általa 

megadott 
számla-
számra. 

b) – 

– – – – – 

65. 280789   2 Magán és egyéb jogi 
személyek kártérítése 

Az előirányzat célja  
a) a Minisztériumot mint költségvetési szervet 
terhelő, jogerős bírósági határozaton (ideértve a 
szakértői költségek előlegezését a bíróság 
felhívására, bírói letétbe helyezés útján történő 
teljesítést stb.) vagy a felek közötti egyezségen 
alapuló, polgári jogi jogviszonyból származó 
kifizetési kötelezettségek teljesítése, 
b) a Minisztérium perbeli képviseletét ellátó 
ügyvédek (ügyvédi irodák) megbízási szerződései és 
egyéb ügyvédi megbízási szerződések alapján 
történő kifizetések teljesítése, 
c) a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható 

a jogerős határozatokban 
foglaltak szerinti jogosultak, 
megbízási szerződések 
alapján a megbízott ügyvédi 
iroda részére 

– – megbízási 
szerződés, 
jogerős és 

végre-
hajtható 

vagy 
előzetesen 

végre-
hajtható 

bírósági vagy 
közjegyzői 
határozat, 

végrehajtói 

– – – – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

bírósági határozaton alapuló fizetési kötelezettségek 
fedezetének biztosítása, 
d) a Minisztérium mint adós elleni végrehajtási 
eljárásban a Minisztériumot terhelő, bírósági 
határozaton vagy a végrehajtó felhívásán alapuló 
fizetési kötelezettségek fedezetének biztosítása, 
e) a Minisztériumot terhelő, jogerős közjegyzői 
határozaton vagy egyéb nemperes eljárásban hozott 
jogerős határozaton alapuló fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

felhívás 
szerint 

66. 301624   3 Kormányzati 
szakpolitikai feladatok 

a) Az előirányzat biztosítja a kormányzati döntés-
előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, 
kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok, 
valamint médiafigyelési és médiaelemzési 
szolgáltatások finanszírozását. Az előirányzat 
felhasználható továbbá felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó igénybevételéhez. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) közbeszerzésen nyertes 
pályázó, illetve pályázók,  
a legmegfelelőbb ajánlatot 
tevő partnerek 

b) központi költségvetési 
szerv 

– – a) 
részletekben, 

időarányos 
vagy 

teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– – – – – 

67. 280845   7 Állami 
többletfeladatok 

Az előirányzat a fejezetnél év közben jelentkező olyan 
többletfeladatok ellátásának fedezetére szolgál, 
amely feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem 
kerülhetne sor, továbbá az előirányzat biztosít forrást 
egyedi támogatói döntések alapján támogatandó 
feladatok, programok megvalósítására. 

helyi önkormányzat, 
költségvetési szerv, civil 
szervezet, egyházi jogi 
személy, térségi fejlesztési 
tanács, társulás, szövetkezet, 
gazdasági társaság, 
közalapítvány 

kérelem alapján biztosítható egy 
összegben, 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

 
 

– beszedési 
megbízás 

– – – 

68. 349451   10 Az NFP Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft. szakmai 
feladatai 

a) Az előirányzat célja az NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (a továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) 
működési költségeinek finanszírozása.  
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

69. 220361   14 Megyei (fővárosi) 
kereskedelmi és 
iparkamarák mellett 
működő békéltető 
testületek támogatása 

a) Az előirányzat a fogyasztóvédelemről szóló  
1997. évi CLV. törvény által létrehozott békéltető 
testületek tagjai díjazásának szabályait meghatározó 
kormányrendelet szerint meghatározott mértékű díj 
és a békéltető testületek tevékenységével, 
működésével és feladatellátásával összefüggő 
kiadások fedezetéül szolgál.  
b) Az előirányzat fedezi továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós 

a) köztestület 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható  

b) – 

a) egy 
összegben 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 
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1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

illeték biztosítását. 

70. 208349   15 Fogyasztói érdekek 
képviseletét ellátó 
egyesületek támogatása 

a) Az előirányzat forrást biztosít a fogyasztói érdekek 
képviseletét ellátó egyesületek költségvetési 
támogatásához. A költségvetési támogatás a 
fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 
tevékenységével kapcsolatban, így többek között az 
egyesületek keresetindításai költségeinek 
fedezetére, feladataik ellátásának elősegítésére,  
a fogyasztók oktatására és tájékoztatására 
használható fel a fogyasztói tudatosság növelése 
érdekében. Az előirányzat felhasználható a kiírásra 
kerülő pályázat lebonyolításával kapcsolatos 
feladatok ellátására. 
b) Az előirányzat fedezi továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítását. 

a) civil szervezet, gazdasági 
társaság 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján  

pályázati úton 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– a) 
igénybe 
vehető 

b) – 

– 

71. 351984   17 Bányabezárás a) Az előirányzat célja támogatás nyújtása  
– a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. §-a 
alapján – a használaton kívüli bányászati célú 
mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok 
elvégzésére kötelezett részére a megszűnt állami 
szénbányászati tevékenység után fennmaradó 
környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésére,  
az állami szénbányászatból kikerült munkavállalókat 
megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú 
meddő szénhidrogénkutak kezelésével kapcsolatos 
állami közfeladat ellátására, valamint az abban 
történő közreműködés céljára, illetve a feladatok 
elvégzésével összefüggésben felmerült működési 
költségek fedezetének biztosítására. 
Az előirányzat fedezetet biztosít a 
vagyongazdálkodási feladatok végrehajtása,  
a környezeti károk elhárítása és megelőzése 
érdekében szükséges, a meddő szénhidrogénkutak 
rétegeinek biztonságos lezárásához és a kutak 
felszámolásához. Az előirányzat az alábbi feladatokra 
használható fel: 
- a kutak felszámolásához szükséges berendezések és 
eszközök helyszínre szállításához és telepítéséhez 
kapcsolódóan a meglévő utak és alapok javítása, 
kiegészítése, 
- a szükséges eszközök és berendezések helyszínre 
szállítása, 
- a kutak felszín alatti lezárása és felszámolása a 
jóváhagyott kiviteli tervek szerint. 
b) Az előirányzat fedezetet biztosít a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós 

a) gazdasági társaság, 
központi költségvetési szerv 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 
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1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

illeték biztosítására. 

72. 367195   22 Ős-Dráva Program 
turistaházak 
fejlesztésének 
támogatása 

Az előirányzat célja az Ős-Dráva Program keretében 
turistaházak építéséhez szükséges források 
biztosításáról szóló 1838/2016. (XII. 23.)  
Korm. határozatban előírt feladatok ellátása. 

helyi önkormányzat, 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, civil 
szervezet, szakmai 
érdekképviselet, szövetség, 
alapítvány 

kérelem alapján, 

pályázati úton 

biztosítható egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

– beszedési 
megbízás 

– – – 

73. 361006   23 
Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatók 
támogatása 

a) Az előirányzat célja a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás működtetése biztosításának 
támogatása. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatot 
ellátó gazdálkodó szervezet, 
a feladatellátásban 
közreműködő gazdálkodó 
szervezetek 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) Korm. rendelet, 

kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás, 
zálogjog, 
garancia, 
kezesség 

b) – 

– – – 

74. 362062   24  
A hulladékgazdálkodási 
ideiglenes 
közszolgáltatás indokolt 
többletköltségei és 
kapcsolódó kártalanítása 

a) Az előirányzat célja az ideiglenes közszolgáltatás 
működtetése biztosításának támogatása, valamint az 
ideiglenes közszolgáltatással összefüggő 
kártalanítás. 
A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az 
ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 
292/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott 
célok, ideértve a rendelet 3. alcím alatt található 
szükségellátást is. 
A 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az ideiglenes ellátás díjából nem 
fedezhető működési és fejlesztési költségek 
támogatása.   
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) gazdasági társaság, 
ideiglenes közszolgáltatási 
ellátást biztosító gazdálkodó 
szervezet, ideiglenes 
közszolgáltatással 
összefüggő kártalanításra 
jogosult gazdálkodó 
szervezet, költségvetési szerv 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

 

– a) beszedési 
megbízás, 
zálogjog, 
garancia, 
kezesség, 

a BM 
Országos 

Katasztrófa-
védelmi 

Főigazga-
tósága 

esetében az 
Ávr. 84. §  

(1) bekezdés 
b) pontja 

alapján nem 
kerül 

biztosíték 
kikötésre  

b) – 

– – – 

75. 360773   25 NFSI Nkft. működési 
támogatás 

a) Az előirányzat forrást biztosít az NFSI NKft. részére 
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé 
vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti 
fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt 
energiahatékonyság növelését célzó beruházások 
megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.)  
Korm. rendelet szerint a KEHOP terhére 

a) gazdasági társaság 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 
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1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

finanszírozott, épületenergetikai célú beruházást 
célzó projektek megvalósításával kapcsolatos 
feladatokkal összefüggő, projektek terhére el nem 
számolható költségekre. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

b) – 

76. 375151   29 Távhő téli 
rezsicsökkentés 
finanszírozása 

Az előirányzat fedezetet biztosít a fűtési célú 
távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági 
felhasználók részére – a 2018. február végi, március 
eleji rendkívüli hideg miatt – a téli rezsicsökkentés 
részeként meghatározott egyszeri állami támogatás 
nyújtásához. 
A juttatás ellenértékét az energiapolitikáért felelős 
miniszter az előirányzat terhére, a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal adatszolgáltatása 
alapján téríti meg a távhőszolgáltatóknak. 

gazdálkodó szervezet kérelem alapján biztosítható  egy 
összegben 

– – – – – 

77. 375462   30 Kiemelt nemzeti 
emlékhely környezete 
rekonstrukciójának 
támogatása 

a) Az előirányzat forrást biztosít a kiemelt nemzeti 
emlékhely és településkép-védelmi környezetének 
településkép védelméről és egyes kapcsolódó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018.  
(II. 14.) Korm. rendelet IX. Fejezete szerinti 
településképi ösztönző- és támogatási rendszer 
működéséhez. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) 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 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján, 

pályázati úton 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

 

 

a) 
kötelezett-
ségvállalás 
dokumen-
tumában 

jelzett 
határidőig 

b) – 

a) a támoga-
tásban 

részesített 
projekthez 

hitelt nyújtó 
hitelintézet 

általános 
szerződési 
feltételei 
szerinti 
bankári 

biztosítékok 

b) – 

– a) 
igénybe 
vehető 

b) – 

– 

78. 378528   31 World Robot 
Olympiad 
megszervezésével 
kapcsolatos kiadások 

a) Az előirányzat célja a World Robot Olympiad  
2019. évi magyarországi döntőjének 
megszervezésével kapcsolatos kiadásokkal 
összefüggésben költségvetési támogatás nyújtása. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítására. 

a) egyéb, jogi személyiségű 
nonprofit szervezet, 
gazdasági társaság, 
költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, felsőoktatási 
intézmény 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

 – a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– a) 
igénybe 
vehető 

b) – 

 – 

79. 280867   34 Fejezeti Általános 
Tartalék 

Az előirányzat a fejezet ágazati felügyelete alá 
tartozó, év közben felmerülő feladatok, likviditási 
problémák megoldására szolgál.  

államháztartáson belüli és 
kívüli szervezetek 

– – egy 
összegben 

 

– – – – – 

80. 358695  60 Európai uniós fejlesztési 
programok 
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szervezete 

81. 348251   1 Európai 
Hálózatfinanszírozási 
Eszköz (CEF) projektek 

a) Az előirányzat biztosítja az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe 
Facility) (a továbbiakban: CEF) közlekedésfejlesztési 
projektek megvalósításához szükséges előkészítési 
költségeket, valamint a CEF előkészítési projektek és 
CEF kivitelezési projektek (ideértve az 
eszközbeszerzéseket) végrehajtását, valamint a 
menedzsmentet. Az előirányzat biztosítja továbbá a 
CEF Programtámogató Tevékenységek 
végrehajtását, az ITM Igazgatás körében ezzel 
kapcsolatban felmerülő, CEF projekt keretében 
elszámolható működési költségek finanszírozását.  
Az előirányzat felhasználható továbbá a CEF 
pályázatok előkészítéséhez, beadásához és 
megvalósításához kapcsolódó szakértői szerződések 
finanszírozására. Az előirányzat forrást biztosít a 
deviza-utóterhelési díjak, az árfolyam-különbözet, 
valamint a CEF-ből nem elszámolható áfa és egyéb, a 
végrehajtás során felmerülő nem elszámolható 
költségek fedezetére. 
Az előirányzat nyújt fedezetet a CEF Nemzeti Hatóság 
feladataihoz kapcsolódó költségekre.  
b) Az előirányzat fedezi továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítását. 

a) gazdasági társaság, 
költségvetési szerv 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) Korm. rendelet 
alapján, 

beszerzés útján  

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

 

– a) beszedési 
megbízás,  
garancia  

b) – 

– – – 

82. 197117  63 Magyar találmányok külföldi 
bejelentése 

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 

kérelem alapján – egy 
összegben 

– beszedési 
megbízás 

– – – 

83. 375695  64 Belgazdasági feladatok           

84. 338151   1 Teljesítésigazolási 
Szakértői Szerv 
működési támogatása 

a) Az előirányzat fedezetet biztosít a 
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésének és 
feladatellátásának a támogatására.  
b) Az előirányzat fedezi továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítását. 

a) Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (szakmai kamara), 
köztestület 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 
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85. 257256   2 Az ágazat védelmi 
felkészítésének állami 
feladatai a honvédelmi 
törvény alapján 

Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó 
ágazatoknak a védelmi felkészítési és a 
gazdaságmozgósítási 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. 

gazdasági társaság kérelem alapján biztosítható egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

 

 

– beszedési 
megbízás 

– – – 

86. 281234   3 Nemzetközi 
szabványosítási 
feladatok 

a) Az előirányzat támogatást biztosít a Magyar 
Szabványügyi Testület nemzetközi feladatainak 
ellátásához és a szabványok magyar nyelvre történő 
fordítási költségeinek fedezetére. 
b) Az előirányzat fedezi továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítását. 

a) Magyar Szabványügyi 
Testület 

(köztestület) 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

87. 367895   4 Irinyi terv végrehajtása           

88. 359662    1 Irinyi Terv 
iparstratégiai 
támogatásai 

a) Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt 
ágazatként meghatározott ágazatokba tartozó 
vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak 
támogatása, amelyek hozzájárulnak a kiemelt 
feldolgozóipari ágazatok növekedéséhez. 
Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek 
támogathatók: 
1) kapacitásbővítés, 
2) új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon, 
3) termékkínálat bővítése, 
4) termelési folyamat alapvető megváltoztatására 
irányuló induló beruházások, 
5) termékek piacra vitele, 
6) kutatási és fejlesztési tevékenység, 
7) a 6) és 8) ponthoz kapcsolódó iparjogvédelem, 
8) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) 95–97. §-a szerinti innovációs 

a) gazdasági társaság, egyéni 
cég, szövetkezet, európai 
részvénytársaság, európai 
szövetkezet 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

 

 

– a) beszedési 
megbízás 
mellett: 

pénzügyi 
intézmény 

vagy 
biztosító 

által vállalt 
garancia, 
pénzügyi 

intézmény 
vagy 

biztosító 
által vállalt 
készfizető 
kezesség 

vagy óvadék 

– a) 
igénybe 
vehető 

b) – 

– 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

partnerségi eljárás lebonyolításának a megvalósítása, 
9) az 1)–5) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági 
beruházás, 
10) az 1)–5) ponthoz kapcsolódó megújuló energia 
használatát célzó beruházás. 
b) Az előirányzat fedezi továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítását. 

b) – 

89. 368417    2 Beszállítói-
fejlesztési 
Program 

A) 1. Az előirányzat célja a Beszállítói Fejlesztési 
Program keretében meghatározott 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 hozzákapcsolódó mikro-, kis- és 
középvállalkozások által együttesen megvalósítandó 
fejlesztések ezen előirányzat keretében 
összefoglalóan projektnek minősülnek, amelyek az 
egyes mikro-, kis- és középvállalkozások és a 
nagyvállalatok által megvalósítandó részprojektekből 
állnak 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 anélkül, hogy a nagyvállalatnak újra 
kérelmet kellene benyújtania. 
2. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek 
támogathatók a 3–4. 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) menedzsmentfolyamatok optimalizálása, 
g) humán erőforrás fejlesztése, képzés, továbbképzés, 
tanácsadás formájában, 
h) minősítés megszerzésére irányuló 
szervezetfejlesztés, 
i) kutatási és fejlesztési tevékenység, 

A) mikro-, kis- és 
középvállalkozás, gazdasági 
társaság 

B) központi költségvetési 
szerv 

A) kérelem alapján  

B) – 

A) 
biztosítható 

B) – 

A) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

B) – 

– A) beszedési 
megbízás 
pénzügyi 

intézmény 
vagy 

biztosító 
által vállalt 
garancia, 
pénzügyi 

intézmény 
vagy 

biztosító 
által vállalt 
készfizető 
kezesség, 

óvadék 

B) – 

A) IFKA 
Iparfejleszt

ési 
Közhasznú 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelős-

ségű 
Társaság 

B) - 

– – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

j) iparjogvédelem, 
k) az a)–e) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági 
beruházás, 
l) az a)–e) ponthoz kapcsolódó megújuló energia 
használatát célzó beruházás. 
3. A 2. 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. 
4. A 2. 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 teljesítménynövekedés, 
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 menedzsmentfolyamatok 
optimalizálása, 
j) hatékonyság növelése a vállalkozás valamely 
termelési vagy működési folyamatában, 
k) a vállalkozás az Ipar 4.0 fejlettségi szintjét javítja. 
B) Az előirányzat fedezi továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítását 

90. 367906    3 
Kötöttpályás 
járműgyártás 
fejlesztése  

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, 

költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, amely 
rendelkezik olyan 
tapasztalattal, ami alkalmassá 
teszi a járművek 
prototípusának 

kérelem alapján biztosítható egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-

– beszedési 
megbízás, 

bank-
garancia, 
óvadék,  

biztosítók 

– – – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

b) prototípusainak gyártásának elindítása  
kerül finanszírozásra. 

megtervezésére és a 
gyártáshoz szükséges tervek 
elkészítésére 

arányos 
kifizetéssel  

 

által vállalt 
garancia 

vagy 
készfizető 
kezesség 

91. 368428    4 Ipar 4.0. 
program 

a) Az előirányzat célja a magyar ipar 
versenyképességének erősítése az Ipar 4.0. 
technológiák alkalmazásával, a vállalati folyamatok 
teljes körére kiterjedően, valamint Ipar 4.0 
koncepcióba illeszkedő folyamatok hatékonyságát 
növelő technológia adaptálását elősegítő stratégiai 
jelentőségű, országos hatású vállalati programok 
támogatása. Az előirányzatból nyújtandó támogatás 
által az alábbi területeken megvalósuló fejlesztések, 
együttműködések és hálózatok kialakítása valósulhat 
meg: 
- vállalati folyamatok hatékonyságát növelő 
technológiák adaptálása, széles körű elterjesztése,  
- gyártáshoz kapcsolódó belső logisztikai folyamatok 
automatizálása, horizontális és vertikális 
rendszerintegráció, 
- felhőalapú technológiák továbbfejlesztése, 
felhasználása a gyártási és logisztikai folyamatokban, 
- intelligens mechatronikai rendszerek (autonóm 
robotok, autonóm járművek) kialakítása, rendszerbe 
állítása a gyártás és logisztika területén, 
- additív gyártási technológiák alkalmazása, 
továbbfejlesztése, 
- mesterségesintelligencia-támogatási program 
magalapozását szolgáló alkalmazásfejlesztés és 
szoftverfejlesztés, a tanuló gépek, robotok 
tesztelésének, betanításának támogatása, 
demonstrációs fejlesztő- és szolgáltatóközpontok 
kialakításának ösztönzése, valamint a létrejött 
demonstrációs és fejlesztőközpontok 
pilotprojektjeinek elősegítése európai programokhoz, 
- az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform 
munkacsoportja által kidolgozott koncepció alapján 
megvalósuló projektek. 
Az előirányzat tartalmazza a lebonyolításával 
kapcsolatos költségeket is. 

b) Az előirányzat fedezi továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítását. 

a) gazdasági társaság; 
felsőoktatási intézmény; 
államilag elismert szakképző 
iskolának minősülő 
köznevelési intézmény;  
a tudományos kutatásról, 
fejlesztésről és innovációról 
szóló 2014. évi LXXVI. törvény 
szerinti kutatóhely 

b) központi költségvetési 
szerv 

 

 

a) kérelem alapján, 

pályázati úton 
b) –  

 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben 

történő 
kifizetéssel 

b) – 

 

 

– a) beszedési 
megbízás, 
biztosító 

vagy 
pénzügyi 

intézmény 
által vállalt 
garancia, 
biztosító 

vagy 
pénzügyi 

intézmény 
által vállalt 
készfizető 
kezesség, 

óvadék  

b) – 

– a) 
igénybe 
vehető 

b) – 

– 

92. 372728   5 Az építőipari ágazat 
technológiai 
korszerűsítésére, 
hatékonyságának 

A) 1. Az előirányzat célja vissza nem térítendő 
támogatással az építőipari kis- és középvállalkozások 
technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek, 
újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak 

A) a kis- és 
középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. 

A) kérelem alapján 

B) – 

A) 
biztosítható 

B) – 

A) egy 
összegben, 

részletekben, 

– A)  
a) beszedési 

megbízás  
b) óvadék, 

A) ÉMI 
Építésügyi 
Minőség-
ellenőrző 

– – 
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1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

növelésére irányuló 
támogatás 

finanszírozása, mely által a vállalkozások 
hatékonysága, termelékenysége javul. 
Egy kis- és középvállalkozás által megvalósítandó 
fejlesztés ezen előirányzat keretében összefoglalóan 
projektnek minősül. A támogatandó tevékenység az 
alábbi területek valamelyikéhez kapcsolódik: 
- Építőipari tevékenység, valamint olyan mérnöki 
műszaki tevékenység, mely az építőipari kivitelezési 
tevékenység megvalósításához elválaszthatatlanul 
kapcsolódik. 
- Egyes építési termékek gyártása, valamint egyéb 
feldolgozóipari tevékenység, mely az építőanyag-
gyártási tevékenység megvalósításához 
elválaszthatatlanul kapcsolódik. 
2. Az előirányzat terhére egy kedvezményezett 
részére legalább 25 millió forint összegű támogatás 
nyújtható. 
A támogatásintenzitás 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) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító 
gépek és szerszámok beszerzése, 
b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő 
eszközökkel, 
c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására 
irányuló induló beruházások, 
d) információstechnológia-fejlesztés, 
e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai 
rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó 
gyártási licenc, gyártási know-how-beszerzések, 
f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak 
megszerzésének, érvényesítésének és védelmének 
költsége, 
g) immateriális javak beszerzése, 
h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó 
energiahatékonysági beruházás, 
i) a c) és e) 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 teljesítménynövekedés, 

törvény szerinti kis- és 
középvállalkozások, a 
kezelőszervi feladatokat 
ellátó gazdasági társaság 

B) központi költségvetési 
szerv 

időarányos 
vagy 

teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

B) – 

 

c) a) pont 
vagy b) pont 

szerinti 
biztosíték 

mellett, 
amennyiben 
a támogatás 

a 200,0 
millió 

forintot 
meghaladja, 
200,0 millió 
forint feletti 

összeg 
tekintetében 

pénzügyi 
intézmény 

vagy 
biztosító 

által vállalt 
garancia, 
d) a) pont 

vagy b) pont 
szerinti 

biztosíték 
mellett, 

amennyiben 
a támogatás 

a 200,0 
millió 

forintot 
meghaladja, 
200,0 millió 
forint feletti 

összeg 
tekintetében 

pénzügyi 
intézmény 

vagy 
biztosító 

által vállalt 
készfizető 
kezesség 

B) – 

Innovációs 
Nonprofit 

Kft. 

B) – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy 
a teljesítmény csökkenne, 
d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, 
szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra 
vitele. 
B) Az előirányzat fedezi továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítását. 

93. 348239   6 NER300 projekt 
megvalósítása 

Az előirányzat az Európai Bizottság NER300 
programjaiban közvetlenül támogatást nyert hazai 
projekt megvalósítására nyújt fedezetet. 

gazdasági társaság kérelem alapján,  

pályázati úton 

biztosítható egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

– – – – – 

94. 359728   7 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 tanulmányok, tervek, koncepciók 
kidolgozásának a finanszírozására, 
g) az elektromobilitáshoz, energiahatékonysághoz 
kapcsolódó marketing- és promóciós tevékenység 
kiadásaira. 

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 

kérelem alapján,  

pályázati úton 

biztosítható egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

 

 

– beszedési 
megbízás, 
zálogjog, 
garancia, 
kezesség, 
óvadék, 

törzskönyvi 
bejegyzés  

  
  
  
  
  
 

– igénybe 
vehető 

– 

95. 329828   8 MKIK támogatása Az előirányzat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
egyes közfeladatainak költségvetési támogatására 
szolgál. 

Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (köztestület) 

kérelem alapján biztosítható egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

– beszedési 
megbízás 

– – – 

96. 375706  65 Munkaerőpiaci és képzési 
feladatok 

          

97. 359084   1 Szakképzési 
Centrumok által ellátott 

a) Az előirányzat forrást biztosít  
- a Szakképzési Centrumok által ellátott 

központi költségvetési szerv a) miniszteri 
rendelet alapján, 

a) 
biztosítható 

a) egy 
összegben, 

– – – a) 
igénybe 

– 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

felnőttoktatási 
tevékenység 
finanszírozása 

felnőttoktatás keretében megszervezett képzések 
kapcsán felmerült kiadásokhoz a szakképzési 
centrumok felnőttoktatási tevékenységének 
normatív támogatásáról szóló miniszteri rendelet 
alapján, 
- a szakképzési centrumok felnőttoktatási 
tevékenységének támogatásával kapcsolatban a 
lebonyolító szervnél felmerülő kiadásokhoz, 
legfeljebb a tárgyévi eredeti előirányzat 1%-ának 
mértékéig. 
b) Az előirányzat fedezi továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítását. 

kérelem alapján 

b) – 

b) – részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

vehető 

b) – 

98. 352240   2 Szakképzési rendszer 
átalakításával 
kapcsolatos kiadások 

a) Az előirányzat forrást biztosít  
- a szakképzési rendszer átalakításával összefüggő 
kiadásokra, 
- a Szakképzési Centrumokhoz kapcsolódó 
felújítások, fejlesztések, beruházások támogatására, 
- a lemorzsolódással veszélyeztetett, hátrányos 
helyzetű és szakképzési centrumban középfokú 
oktatásban részt vevő tanulói csoportok számára 
komplex – pedagógiai, szociális, egészségügyi, 
kulturális – fejlesztési program megvalósításának 
támogatására. 
b) Az előirányzat fedezi továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítását. 

a) gazdasági társaság, 
központi költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
központi kezelésű 
előirányzat, civil szervezet 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) jogszabály 
alapján, 

kérelem alapján, 

pályázati úton 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– a) 
igénybe 
vehető 

b) – 

– 

99. 362028   3 Váci Fejlesztő Központ 
létrehozása és 
működtetése 

a) Az előirányzat forrást biztosít a KILÁTÓ Piarista 
Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő Központ 
működéséhez, szakmai tevékenységének ellátásához 
szükséges támogatásra, valamint a működéséhez 
szükséges ingatlanok fejlesztésére, felújítására és 
eszközfejlesztésre. 
b) Az előirányzat fedezi továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítását. 

a) egyházi jogi személy, civil 
szervezet, központi 
költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján 

b) – 

 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– a) 
igénybe 
vehető 

b) – 

– 

100. 375839  66 Kutatási és fejlesztési feladatok           

101. 375840   1 MTA kutatóintézetek, 
kutatóhelyek 
támogatása 

a) Az előirányzat fedezetül szolgál az MTA 
kutatóintézetek és kutatóhelyek kutatási 
programjainak támogatására. 
b) Az előirányzat célja továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
költségek, kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a) MTA kutatóintézetek, 
központi költségvetési szerv 

b) – 

a) kérelem alapján, 

pályázat útján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

a) Nemzeti 
Kutatási, 

Fejlesztési 
és 

Innovációs 
Hivatal 

b) – 

– – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

kifizetéssel 

b) – 

102. 375851   2 Európai Uniós és hazai 
kutatóintézeti 
pályázatok támogatása 

a) Az előirányzat fedezetet biztosít az európai uniós 
és hazai finanszírozású kutatóintézeti pályázatokhoz 
szükséges önerő támogatására. 
b) Az előirányzat célja továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
költségek, kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a) MTA kutatóintézetek, 
központi költségvetési szerv 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján, 

pályázati úton 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

a) Nemzeti 
Kutatási, 

Fejlesztési 
és 

Innovációs 
Hivatal 

 

b) – 

– – 

103. 375862   3 Infrastruktúra 
fejlesztés és központi 
kezelésű felújítások 
támogatása 

a) Az előirányzat fedezetet biztosít az MTA 
kutatóintézetek infrastrukturális fejlesztésének, 
valamint felújításainak támogatására. 
b) Az előirányzat célja továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
költségek, kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a) MTA kutatóintézetek, 
központi költségvetési szerv 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján, 

pályázati úton 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

a) Nemzeti 
Kutatási, 

Fejlesztési 
és 

Innovációs 
Hivatal 

b) – 

– – 

104. 375873   4 Akadémiai kiválósági 
programok támogatása 

a) Az előirányzat célja a kiválósági alapú akadémiai 
kiválósági programok támogatása, az MTA Lendület 
Program támogatása. 
b) Az előirányzat célja továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
költségek, kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a) természetes személyek, 
központi költségvetési szerv 

b) – 

a) kérelem alapján, 

pályázati úton 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

105. 375884   5 Kutatói pályázatok 
támogatása 

a) Az előirányzat célja a fiatal kutatói, posztdoktori 
pályázatok támogatása. 
b) Az előirányzat célja továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
költségek, kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a) természetes személy, 
központi költségvetési szerv 

b) – 

a) kérelem alapján, 

pályázati úton 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

106. 375895   6 Kutatási kiválóság 
támogatása 

a) Az előirányzat fedezetet biztosít az egyéb kutatói 
kiválósági programok, kutatási témapályázatok és 
egyéb kutatói programok támogatására. 
b) Az előirányzat célja továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 

a) természetes személy, 
központi költségvetési szerv 

b) – 

a) kérelem alapján, 

pályázati úton 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

a) Nemzeti 
Kutatási, 

Fejlesztési 
és 

Innovációs 

– – 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték 

Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

költségek, kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

Hivatal 

b) – 

107. 375917   7 Felsőoktatási 
kiválósági programok 
támogatása 

a) Az előirányzat a Felsőoktatási Intézményi 
Kiválósági Program, az Új Nemzeti Kiválóság Program, 
az Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
támogatásának, valamint az egyéb innovációs ágazati 
feladatok a fedezetére biztosít forrást.   
b) Az előirányzat célja továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
költségek, kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a) felsőoktatási intézmény, 
központi költségvetési szerv 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján, 

pályázati úton 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

a) Nemzeti 
Kutatási, 

Fejlesztési 
és 

Innovációs 
Hivatal 

 

b) – 

– – 

108. 379640   8 Kiválósági Programok 
támogatása 

a) Az előirányzat célja a Tématerületi Kiválósági 
Programok támogatása. 
b) Az előirányzat célja továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
költségek, kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a) MTA kutatóintézet, 
központi költségvetési szerv, 
felsőoktatási intézmény, 
kutatási tevékenységet végző 
gazdálkodó szervezet, állami 
vagy állami fenntartású 
kutatóintézet, állam által 
létrehozott alapítvány által 
fenntartott felsőoktatási 
intézmény és kutatóintézet 

b) központi költségvetési 
szerv 

a) kérelem alapján, 
pályázati úton 

b) – 

a) 
biztosítható 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos 

vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

b) – 

 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

a) Nemzeti 
Kutatási, 

Fejlesztési 
és 

Innovációs 
Hivatal 

b) – 

– – 
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2. melléklet a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelethez 2. melléklet az……………. /201………………) ITM rendelethez 
 

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019. évi központi kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve 

 
 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht-

azono-
sító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támo-
gatás 
közre-

működő 
szerve-

zete 

2.  358706 21 Központi kezelésű előirányzatok           

3.  349195  3 Tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

          

4. 376951  

1 Tőkeemelés Az előirányzat célja a Minisztérium tulajdonosi 
joggyakorlása alá eső gazdasági társaságok 
tőkeemelésének rendezése. 

gazdasági társaság tőkeemelés jogcímen – tulajdonosi 
joggyakorló 
határozata 

alapján  

– – – – – 

5. 355562  
4 Részesedésvásárlás Az előirányzat célja részesedés szerzése gazdasági 

társaságban a Magyar Állam javára.   
gazdasági társaság szerződések, 

megállapodások 
alapján 

– – – – – – – 
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VII. Az Alkotmánybíróság döntései

Az Alkotmánybíróság 18/2019. (VI. 12.) AB határozata
a Kúria Kvk.II.37.628/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról  
és megsemmisítéséről

Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában – dr. Czine Ágnes, dr. Dienes-Oehm Egon,  
dr. Stumpf István és dr. Szívós Mária alkotmánybírók párhuzamos indokolásával, valamint dr. Hörcherné dr. Marosi 
Ildikó alkotmánybíró különvéleményével – meghozta a következő

h a t á r o z a t o t :

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Kúria Kvk.II.37.628/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenes, ezért azt 
megsemmisíti.

Az Alkotmánybíróság elrendeli e határozatának közzétételét a Magyar Közlönyben.

I n d o k o l á s

I.

 [1] 1. A Fekete-Győr András elnök által képviselt Momentum Mozgalom (székhely: 1053 Budapest, Múzeum körút 13. 
1/2., nyilvántartó bíróság és nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 01-02-0016512) mint az Európai Parlament 
tagjainak 2019. évi választásán nyilvántartásba vett jelölő szervezet az  Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi  
CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27.  §-a és a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény  
(a továbbiakban: Ve.) 233.  § (1)  bekezdése alapján a  Kúria 2019. május 16-án meghozott, Kvk.II.37.628/2019/4. 
számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.

 [2] Az alkotmányjogi panaszra okot adó ügyben a  Kúria – megismételt eljárásban – a  Nemzeti Választási Bizottság  
(a továbbiakban: NVB) 56/2019. számú határozatát megváltoztatta, és a Fővárosi Választási Bizottság 6/2019. (IV. 15.) 
számú határozatát helybenhagyta.

 [3] 1.1. A  kúriai felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás értelmében 2019. április 8-án 18 óra 38 perckor Budapesten, 
a Kálvin téri aluljáróban rögzített videófelvétel alapján a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata 
Néppárt (a továbbiakban: FIDESZ–KDNP) aktivistái aláírásokat gyűjtöttek. A  videófelvétel alapján a  FIDESZ–KDNP 
logóival ellátott, kihelyezett pulton a „Nekünk Brüsszelben is Magyarország az első! Május 26.” felirat szerepel, a pulton 
elhelyezett aláírásgyűjtő lapok fejrészén a „Támogatom Orbán Viktor programját, állítsuk meg a bevándorlást!” felirat 
olvasható, az  aktivisták a  videót készítő személy kérdésére pedig többször is azt állították, hogy az  aláírásgyűjtő 
lapokon a  FIDESZ–KDNP számára a  2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására 
a jelöltállításhoz szükséges aláírásokat gyűjtik.

 [4] 1.2. 2019. április 11-én az  indítványozó kifogást nyújtott be az  NVB-hez a  hozzá eljuttatott videófelvétel miatt. 
Álláspontja szerint a  videófelvételen szereplő aktivisták állításuk ellenére nem a  Ve. szerinti ajánlóíven, és ezért 
valójában nem az európai parlamenti választásokon való jelöltállítás céljából gyűjtöttek aláírásokat, megtévesztően 
jártak el, amellyel megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvására, 
valamint a 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó választási 
eljárási alapelveket, továbbá a  Ve. 120.  § (1)  bekezdésében foglaltakat, amely szerint jelöltet ajánlani ajánlóíven 
lehet. Az NVB a kifogást áttette a Fővárosi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: FVB).

 [5] Az FVB a 6/2019. (IV. 15.) számú határozatában a kifogást elutasította a jogsértés hiányára utalással. Megállapította, 
hogy az aláírásgyűjtés nem volt jogsértő, az adott tájékoztatás ellentmondó volt, de a helyes információ is többször 
elhangzott, a téves információk a felvétel készítőjét sem tévesztették meg.

 [6] Az indítványozó fellebbezést nyújtott be. Érintettségének igazolásául előadta, hogy olyan jelölő szervezet, amelynek 
listáját a  2019-es európai parlamenti választásokra az  NVB 44/2019. számú határozatával nyilvántartásba vette. 
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Az NVB az 56/2019. számú határozatával a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kérelmező az ügyben 
való érintettségének hiányára hivatkozással.

 [7] A kérelmező a  bírósági felülvizsgálati kérelmében az  NVB határozatának megváltoztatását és elsődlegesen 
annak megállapítását kérte, hogy a  FIDESZ–KDNP aktivistái megsértették a Ve. 2.  § (1)  bekezdés c) és e)  pontjait, 
másodlagosan pedig az  FVB határozatának helybenhagyását kérte. A  Kúria 2019. április 26. napján meghozott,  
Kvk.II.37.515/2019/2. számú döntésében az  NVB 56/2019. számú határozatát és az  FVB 6/2019. (IV. 15.) számú 
határozatát megváltoztatta, az  indítványozó (felülvizsgálati kérelmével módosított) kifogásának részben helyt 
adott, és megállapította, hogy a  FIDESZ–KDNP a  tényállásban írt magatartásával megsértette a  jóhiszemű és 
rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.

 [8] A FIDESZ–KDNP alkotmányjogi panasza folytán eljárt Alkotmánybíróság a  2019. május 7-én meghozott  
16/2019. (V. 14.) AB határozatban megállapította a Kúria végzésének alaptörvény-ellenességét, és megsemmisítette 
azt, továbbá alkotmányos követelményként állapította meg: a  Ve. 228.  § (2)  bekezdése értelmezésénél és 
alkalmazásánál az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdéséből következő alkotmányos követelmény, hogy a Kúria előtt 
folyamatban lévő felülvizsgálati ügyben az ellenérdekű fél számára a nyilatkozattétel lehetőségét biztosítani kell.

 [9] A Kúria a  megismételt eljárásban úgy határozott, hogy „az Alkotmánybíróság határozatában foglalt – kifogással 
támadott jelölő szervezeti magatartás jogi minősítésére, választási eljárási alapelv érvényre jutását kizáró jogi 
érvelésére vonatkozó – döntésére figyelemmel azt kellett megállapítania, hogy a  jelen esetre vonatkozóan 
a FIDESZ–KDNP jelölő szervezet kampánytevékenységének gyakorlása során – a véleménynyilvánítási szabadságra 
tekintettel – nem követett el jogsértést.”

 [10] 1.3. Az  indítványozó szerint a  Kúria e  döntése – annak indokolására figyelemmel – sérti az  Alaptörvény  
XXVIII.  cikk (1)  bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát. A  Kúria nem merítette ki 
az  indítványozó valamennyi kérelmét, és az  indítványozó felülvizsgálati kérelmében foglaltakat érdemben nem 
vizsgálta, így a  döntés az  indítványozó Alaptörvény XXVIII.  cikk (1) és (7)  bekezdéseiben biztosított tisztességes 
eljáráshoz és bírósághoz forduláshoz való jogát sérti.

 [11] 2. Az alkotmányjogi panasz lényege szerint a bírósági döntést érdemben befolyásolta az az alaptörvény-ellenesség, 
hogy a  Kúria nem merítette ki a  felülvizsgálati kérelmet, az  indítványozó kérelmeire és érveire érdemben nem 
reagált, azokat teljeskörűen nem bírálta el. Ezen túlmenően az  indítványozó szerint alapvető alkotmányjogi 
jelentőségű kérdés az, hogy a  választási eljárásban az  alkotmányjogi panasz eljárásban történt megsemmisítés 
esetén a  megismételt eljárásban a  felülvizsgálati kérelemben foglalt érveket és indítványokat köteles-e az  eljáró 
bíróság megvizsgálni, és azokra érdemi választ adni. Az  indítványozó szerint alapvető alkotmányjogi jelentőségű 
kérdés, hogy még a  választási eljárás rendkívül szűk határidőkkel működő jogorvoslati rendszerében sem 
mellőzhető az  Alkotmánybíróság következetes gyakorlata, ami szerint a  testület nem tekinthető „negyedfokú” 
bíróságnak, a  tényeket, bizonyítékokat és jogszabályokat az  Alkotmánybíróság határozata által meghatározott 
keretek között, de a bíróságoknak kell egymásra vetíteniük és az ügyben végleges döntést hozniuk.

 [12] 3. Az  indítvány szerint az  alkotmányjogi panasz eljárásban az  Alkotmánybíróság nem hoz döntést az  előtte 
fekvő ügy érdemében, a  bírósági döntés megváltoztatására nem, csak megsemmisítésére jogosult [Abtv. 43.  §  
(1) és (3)  bekezdései]. Az  Alkotmánybíróság által meghatározott, az  Alaptörvénnyel összhangban álló értelmezési 
kereteken belül, a  konkrét ügyre vonatkozó érdemi döntést ezt követően a  bíróságnak kell meghoznia. Mindez 
a jelen ügyre vetítve azt jelenti, hogy a jogsértés elbírálása az Alkotmánybíróság döntésének keretei között a Kúria 
hatáskörébe tartozott. Az Alkotmánybíróság döntéséből nem következik a FIDESZ–KDNP magatartásának jogszerű, 
avagy jogszerűtlen volta, hiszen ez egy olyan jogkérdés, amelyet a Kúriának kell eldöntenie. Az alábbiak szerint erre 
azonban a  jelen ügyben nem került sor, így az  indítványozó jogorvoslati kérelme érdemben elbírálatlan maradt. 
Az  Alkotmánybíróság az  érdemi döntés meghozatalára nem rendelkezik hatáskörrel, csupán az  érdemi döntés 
kereteinek meghatározására, a Kúria pedig elmulasztotta érdemileg elbírálni az indítványozó kérelmét.

 [13] Az indítványozó szerint a Kúria a támadott döntésében az ügyben felmerülő jogkérdést érdemben nem bírálta el, 
ezzel megsértette az  indítványozónak az  Alaptörvény XXVIII.  cikk (1) és (7)  bekezdésében biztosított tisztességes 
eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogát.

 [14] 3.1. Az  indítványozó szerint a  Kúria támadott határozata érdemben nem bírálta el az  indítványozó felülvizsgálati 
kérelmét. A Kúria támadott határozatának indokolása – az Alkotmánybíróság döntésére való formális utaláson túl – 
nem tartalmaz arra vonatkozó érvelést, hogy a  felülvizsgálati kérelmet a  megismételt eljárásában miért utasította 
el. A Kúria támadott határozatának érvelése kifejezetten az indítványozó felülvizsgálati kérelmének való helyt adás 
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mellett szóló érveket tartalmaz, a felülvizsgálati kérelmet a Kúria mégis elutasította. A felülvizsgálati kérelem három 
fő hivatkozása közül a Kúria csupán egy tekintetében adott elő részletes érvelést.

 [15] A többit anélkül utasította el, hogy ennek indokát adta volna. Az  érdemi érvelés figyelmen kívül hagyásával 
a Kúria megsértette a kereseti kérelem kimerítésének kötelezettségét, ezért a támadott határozat a jogorvoslathoz 
való jogot, valamint a  bírósághoz fordulás jogát, és így a  tisztességes eljáráshoz való jogot sérti. A  Kúria 
az  indítványozónak az  ügy lényegi részeire vonatkozó észrevételeit nem vizsgálta meg kellő alapossággal, 
ezért a  támadott határozat az  indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti. Az  Alkotmánybíróság azt 
is megfogalmazta, hogy az  ügy bíróságok általi érdemi tárgyalása és elbírálása történeti alkotmányunk egyik 
vívmánya, és a bírói felülvizsgálat „alkotmányosan nem korlátozódhat a  jogszerűség pusztán formális szempontok 
szerinti […] vizsgálatára” {25/2018. (XII. 28.) AB határozat, Indokolás [17]}. A  Kúria azzal, hogy a  kérelmet 
az Alkotmánybíróság döntésére való puszta hivatkozással utasította el, a felülvizsgálati eljárást formális szempontok 
vizsgálatára szűkítette, amely így az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogait sérti.

 [16] 3.2. Az  indítványozó előbbiekben kifejtett álláspontja szerinti alkotmányos követelményeknek a  Kúria támadott 
határozata nem felel meg. Az  Alkotmánybíróság döntését követő megismételt felülvizsgálati eljárásban  
– az  Alkotmánybíróság döntésében kijelölt keretek között – a  Kúriának az  indítványozó felülvizsgálati kérelméről 
kellett döntenie. A Kúria döntése azonban nem merítette ki a felülvizsgálati kérelmet, az abban hivatkozott tényeket, 
bizonyítékot és jogsértést ellentmondásosan értékelte, és nem adott számot arról, hogy a kérelmet a Kúria valóban 
érdemben megvizsgálta. Mindezek alapján a Kúria támadott határozata az indítványozó Alaptörvényben biztosított 
jogorvoslathoz való jogát, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogát sérti.

II.

 [17] Az Alaptörvény érintett rendelkezései:
„XXVIII. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és 
kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű 
határidőn belül bírálja el.
[…]
(7) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés 
ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.”

III.

 [18] 1. Az Abtv. 56. § (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság az ügyrendjében meghatározottak szerinti tanácsban 
eljárva dönt az  alkotmányjogi panasz befogadásáról. A  (2)  bekezdés szerint a  tanács mérlegelési jogkörében 
vizsgálja az  alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit, különösen 
a 26–27. §-ok szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29–31. §-ok szerinti feltételeket.

 [19] Az indítványozó mint a választási kampányban jelölő szervezet érintettnek minősül, a kúriai döntés az indítványozó 
által benyújtott kifogás tárgyában hozott FVB határozatot és NVB határozatot bírált el, a  kúriai döntés ekként 
az indítványozóra közvetlen rendelkezést tartalmaz.

 [20] Az alkotmányjogi panasz előterjesztésének határidejét a Ve. 233. §-a rögzíti. Eszerint a választási szerv határozatával 
kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz a sérelmezett döntés közlésétől 
számított három napon belül nyújtható be az  Alkotmánybírósághoz. A  Ve. 10.  §-a szabályozza a  határidők 
számítását, mely szerint a Ve.-ben szabályozott határidők jogvesztők, a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le,  
és a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt a következő napon teljesítettnek kell tekintetni.

 [21] Az alkotmányjogi panaszban foglaltak szerint a  döntést a  Kúria 2019. május 16-án, csütörtökön, rövid úton, 
telefaxon közölte az  indítványozó jogi képviselőjével. Az  indítvány jelzi, hogy „erre figyelemmel az  indítványozó 
2019. május 19-én 16.00 óráig terjeszthet elő alkotmányjogi panaszt.” Az  indítványozó az  alkotmányjogi panaszát 
a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu címre 2019. május 19-én, vasárnap, 15 óra 15 perckor küldte el. A Kúria 
az  alkotmányjogi panaszt 2019. május 20-án, hétfőn érkeztette. Megállapítható, hogy az  indítvány határidőben 
érkezettnek minősül.

 [22] 2. Az  Abtv. 29.  §-a szerint az  Alkotmánybíróság az  alkotmányjogi panaszt a  bírói döntést érdemben befolyásoló 
alaptörvény-ellenesség vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja be. Az  indítványozó 
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alkotmányjogi panaszában részletesen ismerteti a  felülvizsgálati kérelmét és a  Kúria döntését, amelyet 
az Alaptörvény két rendelkezésébe ütközőnek tart.

 [23] A panasz tartalma alapján alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés az, hogy az  Alkotmánybíróság határozata 
tekinthető-e a  felülvizsgált bírósági határozatot követő új ügyben a  bírósági határozat rendelkező része 
és indokolása érdemi eldöntésének, illetve hogy a  rendes bíróságok indokolási kötelezettségét kiváltja-e 
az  Alkotmánybíróság határozatára utalás; a  Ve. szerinti felülvizsgálati eljárásban a  felülvizsgálati kérelem 
elbírálásakor milyen indokolás várható el a Kúriától.

 [24] Az alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság tanácsa 2019. május 23-án befogadta.

IV.

 [25] Az alkotmányjogi panasz megalapozott.

 [26] 1. Az  Alkotmánybíróság többször [legutóbb a  3127/2019. (VI. 5.) AB határozatban] kifejtette az  Alaptörvény 
XXVIII.  cikk (1)  bekezdésében biztosított tisztességes bírósági eljáráshoz való jog részét képező indokolási 
kötelezettség alkotmányos tartalmát. A  7/2013. (III. 1.) AB határozat értelmében az  indokolt bírói döntéshez 
fűződő jog az  Alaptörvény XXVIII.  cikk (1)  bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljárás alkotmányos 
követelményrendszerén belül jelentkezik. Az  alkotmányos előírás elsősorban az  eljárási törvényekben foglaltak 
szerint kötelezheti a  bíróságot a  döntésének alapjául szolgáló indokok bemutatására. Ebből következik, hogy 
az  Alkotmánybíróság az  Alaptörvény e  szabályát mindig együtt olvassa a  jogvita jellege és az  adott ügy típusa 
által kijelölt konkrét eljárásjogi szabályokkal. Az  Alkotmánybíróság tehát a  rendes bíróságoktól eltérően nem 
a  felülbírálatra alkalmasság szempontjából vizsgálja a  bíróságok indokolási kötelezettségének teljesítését, és 
tartózkodik attól, hogy jogági dogmatikához tartozó kérdések helytállóságáról, illetve törvényességéről, avagy 
kizárólag törvényértelmezési problémáról állást foglaljon.

 [27] Az Alkotmánybíróság rögzítette, hogy a  tisztességes bírósági eljárásból fakadó elvárás az  eljárási szabályok 
Alaptörvénynek megfelelő alkalmazása, ami a jogállami keretek között működő bíróságok feladata. Az eljárási törvény 
rendelkezéseire is figyelemmel, a tisztességes bírósági eljárás alkotmányos követelménye a bírói döntésekkel szemben 
azt a minimális elvárást mindenképpen megfogalmazza, hogy a bíróság az eljárásban szereplő feleknek az ügy lényegi 
részeire vonatkozó észrevételeit kellő alapossággal megvizsgálja, és ennek értékeléséről határozatában számot 
adjon. Ennek megítéléséhez az  Alkotmánybíróság vizsgálja a  jogvita természetét, az  alkalmazandó eljárási törvény 
rendelkezéseit, a  felek által az  adott ügyben előterjesztett kérelmeket és észrevételeket, valamint az  ügyben választ 
igénylő lényeges kérdéseket {7/2013. (III. 1.) AB határozat, Indokolás [33]–[34]}.

 [28] Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a  bíróságok indokolási kötelezettségéből nem következik 
a  felek által felhozott minden észrevétel egyenként való megcáfolási kötelezettsége, különösen nem a  szubjektív 
elvárásaikat is kielégítő mélységű érvrendszer bemutatása {3107/2016. (V. 24.) AB határozat, Indokolás [38];  
30/2014. (IX. 30.) AB határozat, Indokolás [89]}. Az  indokolási kötelezettség mindössze azt az  elvárást támasztja 
a  bírósággal szemben, hogy a  döntés indokolásának az  ügy érdeme szempontjából releváns kérdésekre kell 
kiterjednie, és nem minden egyes részletre {legutóbb pl. 3159/2018. (V. 16.) AB határozat, Indokolás [31]}.

 [29] 2. A  Kúria a  megismételt eljárásban megerősítette korábbi döntésének indokolását: „[a] választópolgárok 
az  elhangzott tájékoztatás ellenére aláírásukkal valójában nem a  FIDESZ–KDNP jelöltállítását támogatták, ebből 
adódóan megállapítható, hogy a  jelölő szervezet nevében eljáró személyek olyan tevékenységet folytattak, amely 
a  választópolgárok megtévesztésére alkalmas volt. A  Kúria megítélése szerint a  választópolgárok megtévesztése 
pedig önmagában felveti a  jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás Ve. 2.  § (1)  bekezdése e)  pontja szerinti 
alapelvének sérelmét” (a Kúria végzése, Indokolás [32]).

 [30] Az indokolásban a  Kúria utalt arra, hogy a  FIDESZ–KDNP jelölő szervezet kifogásolt kampánytevékenysége 
nem azért lehet jogellenes, mert választási időszakban tilos lenne a  jelölő szervezet iránti szimpátiát kifejező 
aláírások gyűjtése, hanem az  adatszerzés megtévesztő módja miatt vizsgálódott a  jóhiszemű és rendeltetésszerű 
joggyakorlás követelményére figyelemmel (a Kúria végzése, Indokolás [34]–[36]). A  végzés indokolásának [37] 
bekezdésében a Kúria – az adatszerzés megtévesztő módja miatti vizsgálódásról szóló álláspontja (a Kúria végzése, 
Indokolás [34]) fenntartása és hangsúlyozása mellett – úgy fogalmazott, hogy „az Alkotmánybíróság határozatában 
foglalt – kifogással támadott jelölő szervezeti magatartás jogi minősítésére, választási eljárási alapelv érvényre 
jutását kizáró jogi érvelésére vonatkozó – döntésére figyelemmel azt kellett megállapítania, hogy a  jelen esetre 
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vonatkozóan a FIDESZ–KDNP jelölő szervezet kampánytevékenységének gyakorlása során – a véleménynyilvánítási 
szabadságra tekintettel – nem követett el jogsértést.”

 [31] A Kúria végzésének indokolása ellentmondásban áll a  kúriai végzés rendelkező részével. A  Kúria a  rendelkező 
részben az  FVB-nek azt a  határozatát hagyja helyben, amely megállapította: „az aktivisták valóban ellentmondó 
tájékoztatást adnak. A felvétel készítőjével folytatott beszélgetés során ugyanakkor a helyes információ is többször 
elhangzott. A  téves információk a  felvétel készítőjét sem tévesztették meg. A  Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, 
azzal, hogy az  aktivisták támogató aláírásokat gyűjtöttek, nem valósult meg semmiféle jogsértés, tekintettel arra, 
hogy a  pártok, jelölő szervezetek igyekeznek felméri, számon tartani támogatóikat s erre jogszerű keretek között 
van is lehetőség.”

 [32] 3. Az  indítvány helyesen állapítja meg, hogy „[a]z Alkotmánybíróság töretlen gyakorlata szerint a  testület nem 
»negyedfokú bíróság«”, vagyis „[a] jogszabályokat a bíróságok értelmezik, az Alkotmánybíróság; csak az értelmezési 
tartomány alkotmányos kereteit jelölheti ki” {3325/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [14]}, illetve „[a] tényállás 
megállapítása és az  ehhez vezető bizonyítékok felvétele és értékelése, valamint a  jogszabályok értelmezése 
a  bíróságok, ezen belül is elsősorban a  Kúria, nem pedig az  Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozó kérdés” 
{3092/2019. (V. 7.) AB végzés, Indokolás [13]}. Mindezek azt jelentik, hogy az  alkotmányjogi panasz eljárásban 
az Alkotmánybíróság nem hoz döntést az előtte fekvő ügy érdemében, nem a rendes bírósághoz intézett kérelmet 
(más eljárásokban keresetet, vádat stb.) bírálja el. Ennek megfelelően a  rendes bírósági döntés megváltoztatására 
nem, csak megsemmisítésére jogosult [Abtv. 43. § (1) és (3) bekezdései].

 [33] Az Alkotmánybíróság által meghatározott kereteken belül a konkrét ügyre vonatkozó érdemi döntést ezt követően 
a rendes bíróságnak, jelen esetben a Kúriának kell meghoznia.

 [34] Az Alkotmánybíróság tehát azt dönti el, hogy az  általa vizsgált bírósági határozat összhangban áll-e 
az Alaptörvénnyel, illetve a döntés alkotmányos kereteit jelöli ki, de azt nem határozhatja meg, hogy azzal pontosan 
milyen döntés állna összhangban. Ez  általánosabban is igaz: a  szakjogi vagy alkotmányossági felülvizsgálatot 
végző bíróság a  kasszációs döntésében adhat iránymutatást a  megismételt eljárásra, de ez  soha nem terjedhet 
a meghozandó új határozat érdemi tartalmának meghatározásáig.

 [35] Jelen esetben is ez történt. Az Alkotmánybíróság 16/2019. (V. 14.) AB határozatából a Kúriára nézve az következett, 
hogy
a) új felülvizsgálati határozatot kellett hoznia;
b) ebben nem alkalmazhatott olyan Ve. szabályt, amely a törvényi tilalmakat kiegészítené;
c) az érdekelteknek nyilatkozattételi lehetőséget kellett biztosítania;
d) az eldöntendő kérdést az ügyben érintett alapjogokra – így különösen a véleménynyilvánítás szabadságára –  

figyelemmel kellett eldöntenie. A  véleménynyilvánítás kereteit az  Alkotmánybíróság sok esetben 
meghatározta már {például: 1/2013. (I. 7.) AB határozat, Indokolás [93]–[94] vagy 3100/2017. (V. 8.)  
AB határozat, Indokolás [36]}.

 [36] A Kúriának tehát a bizonyítékok – így különösen a videófelvételen hallható tájékoztatások, az aláírásgyűjtés egyéb 
körülményei – alapján azt kellett volna tisztáznia, hogy 
–  a  FIDESZ–KDNP cselekménye összességében hogyan viszonyul a  véleménynyilvánítás, a  választási 

kommunikáció szabadságához (erre vonatkozóan pedig adott útmutatást az Alkotmánybíróság), illetve hogy 
–  ennek fényében megállapítható-e, hogy megtévesztően járt el, vagy szabadságjogát jogszerűen gyakorolta, 

előbbi esetben milyen magatartásban nyilvánult meg a megtévesztés (vagyis hogyan lehetett megtévesztő 
egy, a választási ajánlóívekhez képest eltérő színű, formájú és tartalmú ív) – ez volt ugyanis az eredeti kifogás 
lényege. Az  utóbbi kérdésben az  Alkotmánybíróság annak ellenére nem foglalt állást, hogy a  videófelvétel 
rendelkezésére állt, mert ez a Kúria feladata volt.

 [37] Nem az Alkotmánybíróság, hanem a Kúria döntötte tehát el érdemben az ügyet. Mivel a bizonyítékok mérlegelése, 
a  tényállás megállapítása, az  ügy eldöntése és a  jogszabályok értelmezése a  Kúria feladata volt, a  jelen ügyben 
az  indítvány pedig a  megismételt eljárásban hozott végzést érdemben nem támadja, az  Alkotmánybíróság nem 
vizsgálja a végzés rendelkező részében szereplő érdemi döntést, hanem tudomásul veszi, hogy a Kúria ezt a döntést 
hozta, mivel meggyőződött az FVB határozatában írt tényállás helytállóságáról. Az Alkotmánybíróság ezért ebben 
az eljárásban kizárólag a végzés indokolásának alkotmányosságát vizsgálja, azt is csak az  indítvány által támadott 
körben.
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 [38] 4. A  Kúria most támadott végzése az  NVB döntésének megváltoztatását és az  FVB döntésének helybenhagyását 
lényegében nem indokolta, hanem
–  egyrészt minden indokolás, a tényállásnak a véleményszabadság tükrében való mérlegelése nélkül utalt arra, 

hogy a FIDESZ–KDNP adatszerzése megtévesztő volt;
–  másrészt szintén minden további indokolást mellőzve úgy foglalt állást, hogy „[a] Kúriának  

a  [34] bekezdésben írtak fenntartása és hangsúlyozása mellett az  Alkotmánybíróság határozatában 
foglalt – kifogással támadott jelölőszervezeti magatartás jogi minősítésére, választási eljárási alapelv 
érvényre jutását kizáró jogi érvelésére vonatkozó – döntésére figyelemmel azt kellett megállapítania, hogy 
a  jelen esetre vonatkozóan a  FIDESZ–KDNP jelölő szervezet kampánytevékenységének gyakorlása során  
– a véleménynyilvánítási szabadságra tekintettel – nem követett el jogsértést”;

–  harmadrészt nem fordított figyelmet arra, hogy a  végzés indokolása összhangban álljon annak rendelkező 
részével.

 [39] A Kúria tehát az indokolási kötelezettségét nem teljesítette, ehelyett olyan hatást tulajdonított az Alkotmánybíróság 
határozatának, amely abból közvetlenül nem következik. Ha pedig közvetve – a  bizonyítékok mérlegelése és 
az  Alaptörvénnyel összhangban álló jogértelmezés alapján ez  a  helyes döntés, márpedig ez  tűnik ki a  végzés 
rendelkező részéből, akkor azt a Kúriának kell megindokolnia, hogy miért találta jogszerűnek az FVB helybenhagyott 
határozatát.

 [40] Az indokolási kötelezettség teljesítésének elmulasztása folytán sérült az  indítványozónak az  Alaptörvény 
XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való joga. Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság 
a Kúria Kvk.II.37.628/2019/4. számú végzését megsemmisítette.

 [41] 5. Az  Alkotmánybíróság észlelte, hogy a  Kúria végzésének indokolása a  fentieken túlmenően is elsősorban 
a 16/2019. (V. 14.) AB határozattal szembeni kritikát tartalmaz. Figyelemmel azonban arra, hogy sem az Alaptörvény, 
sem más jogszabály nem hatalmazza fel a  rendes bíróságokat, így a Kúriát sem az Alkotmánybíróság döntéseinek 
értékelésére vagy felülbírálatára, a  végzés indokolásának ezekhez a  részeihez semmilyen joghatás nem fűződhet. 
Ezeket a szövegrészeket ezért az Alkotmánybíróság figyelmen kívül hagyta.

 [42] Mivel az  Alkotmánybíróság a  Kúria végzését megsemmisítette, azt már nem vizsgálta, hogy a  végzésnek 
a  közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 20.  §-a alkalmazhatóságára 
vonatkozó érvelése milyen összefüggésben áll a XXVIII. cikk (1) bekezdésével.

V.

 [43] A határozat közzététele a Magyar Közlönyben az Abtv. 44. § (1) bekezdésének második mondatán alapul.

Budapest, 2019. május 28.

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 alkotmánybíró
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 Dr. Szabó Marcel s. k., Dr. Szalay Péter s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Szívós Mária s. k., Dr. Varga Zs. András s. k.,
 alkotmánybíró előadó alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: IV/862/2019.

Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró párhuzamos indokolása

 [44] Egyetértek a  rendelkező részben foglalt döntéssel. Emellett ugyanakkor, fenntartva a  16/2019. (V. 14.)  
AB határozathoz fűzött párhuzamos indokolásomban foglaltakat, fontosnak tartom kiemelni a következőket.

 [45] 1. Az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdése értelmében az alapvető jogok védelme az állam elsőrendű kötelezettsége. 
Az állam e kötelezettségének a közhatalmat gyakorló szervei útján tesz eleget. Ebből következően Magyarországon 
minden közhatalmat gyakorló szervnek – függetlenül attól, hogy a  hatalommegosztás rendszerében hol 
helyezkedik el – kötelezettsége, hogy a jogszabályban meghatározott hatáskörét úgy gyakorolja, hogy az alapvető 
jogok érvényesülését biztosítsa.

 [46] Az Alaptörvény 28.  cikke alapján a  bíróságok a  jogalkalmazás során a  jogszabályok szövegét elsősorban azok 
céljával és az  Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. Az  Alaptörvénynek ez  a  rendelkezése a  bíróságok számára 
alkotmányos kötelezettségként írja elő, hogy ítélkező tevékenységük során a  jogszabályokat az  Alaptörvénnyel 
összhangban értelmezzék {lásd pl. 3/2015. (II. 2.) AB határozat, Indokolás [17]; 7/2013. (III. 1.) AB határozat, 
Indokolás [33]}. A bírói döntések alkotmányossági felülvizsgálatát lehetővé tevő alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. §) 
az Alaptörvény 28. cikkének érvényesülését szolgáló jogintézmény. Ilyen panasz alapján az Alkotmánybíróság a bírói 
döntésben foglalt jogértelmezés Alaptörvénnyel való összhangját vizsgálja, azt, hogy a  jogszabály alkalmazása 
során a bíróság az Alaptörvényben biztosított jogok alkotmányos tartalmát érvényre juttatta-e.

 [47] Ha a  bíróság az  előtte fekvő, alapjogilag releváns ügy alapjogi érintettségére tekintet nélkül járt el, és az  általa 
kialakított jogértelmezés nem áll összhangban e  jog alkotmányos tartalmával, akkor a  meghozott bírói döntés 
alaptörvény-ellenes.

 [48] 2. Az  Alkotmánybíróság a  16/2019. (V. 14.) AB határozatban egyértelműen megállapította, hogy az  alapul fekvő 
ügynek van alapjogi vonatkozása (Indokolás [36]). Az  Alkotmánybíróság utalt arra is, hogy az  adott ügy alapjogi 
vonatkozásait az Alaptörvény IX. cikkével összefüggésben kell értékelni, például az 1/2013. (I. 7.) AB határozatban 
(Indokolás [93]–[94]) foglaltak alapulvételével.

 [49] 3. Az  Alkotmánybíróság a  7/2013. (III. 1.) AB határozatában a  tisztességes eljáráshoz való jogot annak egyik 
részjogosítványával – az  indokolt bírói döntéshez való joggal – összefüggésben vizsgálta. Ebben részletesen 
áttekintette az Emberi Jogok Európai Bíróságának az  indokolt bírói döntéshez való joggal kapcsolatos gyakorlatát 
(Indokolás [31]–[33]). Erre alapítva pedig rámutatott, hogy valamely részletkérdésre vonatkozó indokolás teljes 
elmaradása nem, míg egy lényegesebb kérdésre vonatkozó hiányos indokolás viszont a  tisztességes bírósági 
eljáráshoz való jog megsértését idézi elő [Tatishvili kontra Oroszország (1509/02.) 2007. február 22., 58. bekezdés; 
Grădinar kontra Moldova (7170/02.) 2008. április 8., 107. bekezdés; Sholokhov kontra Örményország és Moldova 
(40358/05.) 2012. július 31., 67. bekezdés]. A  döntéssel szemben feltétlen elvárás, hogy a  bíróság az  ügy lényegi 
részeit a  szükséges alapossággal vizsgálja meg, és erről a  vizsgálatáról a  határozatának indokolásában is adjon 
számot. Az  indokolási kötelezettség teljesítésének vizsgálatakor figyelemmel kell lenni arra is, hogy az  indokolás 
hiánya vagy fogyatékossága valamely fél írásban megfogalmazott, világosan és pontosan körülírt kérdését érinti-e 
[Hiro Balani kontra Spanyolország (18064/91.) 1994. december 9., 28. bekezdés; Ruiz Torija kontra Spanyolország 
(18390/91.) 1994. december 9., 30. bekezdés; Ilyadi kontra Oroszország (6642/05.) 2011. május 5., 44. bekezdés].

 [50] Összességében tehát „a tisztességes eljárás alkotmányos követelménye a bírói döntésekkel szemben azt a minimális 
elvárást mindenképpen megfogalmazza, hogy a  bíróság az  eljárásban szereplő feleknek az  ügy lényegi részeire 
vonatkozó észrevételeit kellő alapossággal megvizsgálja, és ennek értékeléséről határozatában számot adjon” 
{7/2013. (III. 1.) AB határozat, Indokolás [34]}.
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 [51] 4. A  fentiek alapján úgy gondolom, hogy a  támadott kúriai döntés alaptörvény-ellenessége azért állapítható 
meg, mert a  rendelkező részben foglalt döntést az  indokolás nem támasztja alá. A  bíró döntésének mindig 
a  jogszabályokon és a  bíró meggyőződésén kell alapulni, és ezt kell a  határozatában kifejezésre juttatnia, 
a rendelkező rész és az indokolás összhangjával együtt.

Budapest, 2019. május 28.

Dr. Czine Ágnes s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Stumpf István alkotmánybíró párhuzamos indokolása

 [52] A Kúria támadott végzésének megsemmisítésével egyetértek azon az  alapon, hogy a  jogsértés elbírálása 
az  Alkotmánybíróság döntésének keretei között a  Kúria hatáskörébe tartozott, önmagában az  Alkotmánybíróság 
döntéséből nem következett a  kifogással érintett jelölő szervezet cselekményének jogszerű avagy jogszerűtlen 
volta. Ezt a  jogkérdést a  Kúriának kellett eldöntenie, de ehelyett úgy járt el, mintha az  Alkotmánybíróság 
a  jogkérdést a  konkrét ügy vonatkozásában is eldöntötte volna. A  Kúria tehát az  indítványozó jogorvoslati 
kérelmében felvetett jogkérdés elbírálásával kapcsolatos indokolási kötelezettségét nem teljesítette, a  kérelem 
tulajdonképpen elbírálatlan maradt. Ezzel a  bírósági végzés megsértette az  indítványozónak az  Alaptörvény 
XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében biztosított tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogát.

 [53] A többségi határozat indokolásával azonban több tekintetben nem értek egyet.
 [54] A támadott végzést az  Alkotmánybíróság csak az  indítvány által támadott körben vizsgálhatja felül, az  indokolás 

hiányosságai miatt a  bíróságot csak az  indítványban felvetett problémákkal összefüggésben marasztalhatja el.  
Ezért az  indokolásban (IV.4.  pont, Indokolás [38]–[40]) a  véleménynyilvánítás szabadságának értékelésével 
kapcsolatos hiányosságok miatti kritikának nem lett volna helye, ugyanis a  jelen eljárásban elbírált indítvány 
ennek vonatkozásában nem állított sérelmet. Megjegyzem, ugyanebből az  okból nem kerülhetett volna sor a  Kp. 
alkalmazásával kapcsolatos probléma vizsgálatára sem (vö. IV.5. pont, Indokolás [41]–[42]).

 [55] Az indokolás – helyesen – rámutat, hogy a  támadott végzés „az NVB döntésének megváltoztatását, és  
az  FVB döntésének helybenhagyását lényegében nem indokolta” (Indokolás [38]). Az  érdemi indokolás hiányának 
megállapítása mellett ugyanakkor ellenmondásos azt állítani, hogy „az Alkotmánybíróság […] tudomásul veszi, hogy 
a Kúria ezt a döntést hozta, mivel meggyőződött az FVB határozatában írt tényállás helytállóságáról” (Indokolás [37]).

 [56] Az indokolás úgy foglal állást, hogy „[h]a pedig közvetve – a  bizonyítékok mérlegelése és az  Alaptörvénnyel 
összhangban álló jogértelmezés alapján ez  a  helyes döntés, márpedig ez  tűnik ki a  végzés rendelkező részéből, 
akkor azt a  Kúriának kell megindokolnia, hogy miért találta jogszerűnek az  FVB helybenhagyott határozatát” 
(Indokolás [39]). E  megállapítást ebben a  formában nem tarom szerencsésnek. Egyrészt, a  támadott végzés 
indokolásának hiányosságai és ellentmondásai azt is bizonytalanná teszik, hogy a  végzés rendelkező része 
mennyiben tekinthető megalapozottnak. Másrészt, a  rendelkező részre vonatkozó kitétel megfogalmazása azt 
az  érzést is keltheti, hogy az  Alkotmánybíróság tollba akarja mondani a  konkrét bírósági ügyben meghozandó 
döntést – ami pedig szöges ellentétben áll azzal, amit a  többségi határozat egyébként hangsúlyoz. Hasonló 
a  helyzet a  „(vagyis hogyan lehetett megtévesztő egy, a  választási ajánlóívekhez képest eltérő színű, formájú 
és tartalmú ív)” (Indokolás [36]) megjegyzéssel is, amelynek megfogalmazása azt sugallhatja, mintha 
az Alkotmánybíróság a történeti tényállás értékelésében is instruálni akarná a bíróságot.

 [57] A többségi határozat indokolása helytállóan állítja, hogy a  Kúria végzésének indokolása az  Alkotmánybíróság 
16/2019. (V. 14.) AB határozatával szembeni kritikát tartalmaz. Szükségtelennek tartom azonban a Kúria kioktatását 
arról, hogy nincs hatásköre az  Alkotmánybíróság döntéseinek értékelésére, illetve annak minősítését, hogy egy 
bírósági döntés indokolásának ilyen jellegű részeihez mennyiben fűződhet joghatás – különösen a  jelen ügyben, 
amikor a támadott végzést az Alkotmánybíróság megsemmisítette.

Budapest, 2019. május 28.

Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró
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 [58] A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom.

Budapest, 2019. május 28.

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária alkotmánybíró párhuzamos indokolása

 [59] Egyetértek a határozat rendelkező részével és indokolásával is, de ahhoz az Abtv. 66. § (3) bekezdésében biztosított 
jogkörömnél fogva a következő párhuzamos indokolás csatolását tartom szükségesnek.

 [60] 1. Álláspontom szerint a  határozat indokolásának ki kellett volna térnie arra is, hogy a  Kúria – tekintettel arra, 
hogy a  tényállás megváltoztatása nélkül helybenhagyta a  Fővárosi Választási Bizottság 6/2019. (IV. 15.) számú 
határozatát – kötve volt az  említett határozatban megállapított tényálláshoz, tehát arra nem volt jogosult, hogy 
eltérő tényállásra alapítsa a döntését. A Kúria mégis ezt tette, ahogy erre a határozat indokolása is utal. Hangsúlyozni 
szükséges ugyanakkor, hogy a  Kúria egyáltalán nem adott magyarázatot erre a  tevékenységére, csupán azt 
rögzítette döntése indokolásában, hogy „az Alkotmánybíróság […] döntésére figyelemmel kellett megállapítania, 
hogy […]” nem történt jogsértés. A Kúria indokolása e téren azt a látszatot kelti, mintha el lett volna zárva attól, hogy 
a saját meggyőződése szerint döntsön az ügyben, ez pedig – megengedhetetlen módon – a bírói függetlenséggel 
kapcsolatos kétely ébresztését sugalmazza.

 [61] 2. Nézetem szerint hangsúlyozni szükséges, hogy a  Kúria a  döntésében minden jogszabályi alap megjelölése 
nélkül szembehelyezkedett a Kp. 20.  §-ának előírásával. Álláspontom szerint ezzel kapcsolatban az  indokolás 
során ki kellett volna térni arra is, hogy e körülmény szintén felveti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében írt 
tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelmét, mivel a  bíróságok függetlensége nem terjed ki a  jogszabályok 
rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyására {20/2017. (VII. 18.) AB határozat, Indokolás [23]}.

Budapest, 2019. május 28.

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó alkotmánybíró különvéleménye

 [62] Álláspontom szerint a jelen ügyben az alkotmányjogi panaszt el kellett volna utasítani a következők miatt.

 [63] 1. A  többségi határozat az  indokolt bírói döntéshez való jog sérelmére alapozta a  megsemmisítést. Ez  a  jog 
a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog [Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés] egyik részjogosítványa. Elkülönült 
tartalmat hordoz, és sajátos teszttel rendelkezik a  fair eljárás többi részjogosítványán belül, amelyek közé tartozik 
egyebek mellett a bírósághoz fordulás joga.

 [64] Erre azért szükséges emlékeztetni, mert az  alkotmányjogi panasz egyfelől a  bírósághoz fordulás joga sérelmén 
keresztül adta elő a  tisztességes bírósági eljáráshoz való jog megsértését; másfelől a  jogorvoslathoz való 
joggal [Alaptörvény XXVIII.  cikk (7)  bekezdés] kapcsolatban fogalmazott meg aggályokat. Hangsúlyozandó, 
hogy az  indítványozó nem terjesztett elő határozott kérelmet az  indokolt bírói döntéshez való jog sérelmének 
a megállapítására, mégis ennek a részjogosítványnak a sérelmén alapul a többségi határozat.

 [65] 2. Ha az  indokolt bírói döntéshez való jog körében értelmezzük az  alkotmányjogi panaszt, akkor nem hagyható 
figyelmen kívül az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata, amit ehhez a  részjogosítványhoz már kidolgozott {lásd 
először: 7/2013. (III. 1.) AB határozat, Indokolás [33]–[34]; legutóbb: 6/2019. (III. 20.) AB határozat, Indokolás [33]}. 
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Eszerint többek között azt kell megvizsgálni, hogy az adott ügyben a  felek milyen kérelmeket terjesztettek elő, és 
milyen észrevételeket tettek. Ez  azért fontos, mert ezek tükrében mérlegelhető, hogy a  bírói döntés indokolása 
olyan szintű hiányosságban szenved-e, ami az alkotmányellenesség szintjét eléri.

 [66] Ezért azt is hangsúlyozni kell a  jelen ügyben, hogy a  megismételt eljárásban a  választási üggyel érintett jelölő 
szervezetek (FIDESZ–KDNP) – a  Kúria felhívása ellenére – nem tettek nyilatkozatot. Így rejtve maradtak a  Kúria 
előtt érveik, észrevételeik, esetleges kérelmeik. Ezáltal a  véleménynyilvánítás szabadságának [Alaptörvény IX.  cikk 
(1)  bekezdés] és a  választási eljárás szóban forgó alapelvének mint alkotmányos értéknek az  összemérésére 
a Kúriának nem volt lehetősége.

Budapest, 2019. május 28.

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,
alkotmánybíró
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 17/2019. (VI. 12.) OGY határozata
az Országos Bírósági Hivatal elnöke megbízatásával kapcsolatos indítványról*

Az Országgyűlés a  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 70.  § (2)  bekezdésében 
foglalt jogkörében eljárva

dr. Handó Tündét

az Országos Bírósági Hivatal elnökét elnöki tisztségétől nem fosztja meg.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2019. június 11-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 237/2019. (VI. 12.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  § (3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének a  fenntartóval egyetértésben tett javaslatára – 
Fülöppné Dr. Romhányi Beatrix Máriát 2019. június 10. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2019. május 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. május 28.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/02437-2/2019.
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A köztársasági elnök 238/2019. (VI. 12.) KE határozata
kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 52. § 
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – hozzájárulok, hogy a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem rektora Nyíri Kingát „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel 
doktorrá avassa.

Budapest, 2019. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. május 16.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/02315-2/2019.

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
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